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4 RESULTADOS

Estação
Os anos lá se vão
Eu na solidão
Saudades da mocidade
Dos meus passeios
Na estação
Andava de lá pra cá
Sem saber o que olhar
O homem servindo café
O pipoqueiro a falar
Eu na estação a passear
O trem a apitar
A moça formosa
Na estação a passear
A conquistar a andar
De lá pra cá
Dona Francisca1

4.1 A vila ferroviária de Paranapiacaba – caracterização do local

Localizada no topo da Serra do Mar, a 796 metros do nível do mar e emoldurada por
remanescentes de Mata Atlântica, a pequena vila de Paranapiacaba2 (vide figura 1), a cerca de
64 quilômetros de São Paulo, é um exemplar representativo do patrimônio histórico-cultural e
natural paulista.
1
2

Moradora da Vila de Paranapiacaba, artesã e poetisa.
Inicialmente denominada Alto da Serra.
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Figura 1 - Vista aérea da vila de Paranapiacaba
Fonte: PMSA, 2008.

Situa-se no município de Santo André (vide figura 2), na região paulista mais conhecida como
ABC (Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande
da Serra). A vila de Paranapiacaba faz parte do Distrito de Paranapiacaba, que possui 83,22
km2, representando 47,72% da área municípal. Corresponde, em sua grande maioria, a áreas
de mananciais, o que lhe assegura características discrepantes com relação ao restante do
município, urbanizado e industrializado.
Estar localizada em área de mananciais a sujeita à Lei Estadual no 9.866/97, que estabelece as
diretrizes e normas para a proteção e recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais de
interesse regional do Estado de São Paulo. Está inserida no Parque Estadual da Serra do Mar,
criado pelo decreto no 10.251, de 30 de agosto de 1977.
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Figura 2 - Municipio de Santo André
Fonte: PMSA, 2007.

Próximo do núcleo urbano de Paranapiacaba encontram-se divisores de água, como o Rio
Grande e o Rio Mogi. As nascentes da área criam cachoeiras em vários pontos da Serra. O
relevo é acidentado, devido à Serra do Meio e à Serra do Mogi (Serra de Paranapiacaba) a
WSW da vila e o espigão da Serra do Morrão a SE até NE, como barreiras que conduzem os
ventos e as massas atmosféricas úmidas tão características da região. O clima é úmido,
durante todo o ano, independente da estação, e conta com a característica neblina,
considerada, em Paranapiacaba, elemento fundamental da paisagem.
O acesso à vila (vide figura 3) se dá pela rodovia SP 122. De trem, o passageiro consegue ir
até a Estação de Rio Grande da Serra, de onde partem ônibus intermunicipais para
Paranapiacaba.
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Figura 3 - Localização de Paranapiacaba e acessos

A vila ferroviária de Paranapiacaba foi implantada em 1867, com o objetivo de abrigar os
trabalhadores da empresa inglesa São Paulo Railway Co. (SPR), concessionária do trecho
ferroviário que fazia a ligação entre as cidades de Santos e Jundiaí. Essa estrada de ferro foi
construída para servir como via de escoamento da produção cafeeira paulista rumo ao
mercado externo, aproveitando a vantajosa situação geográfica, cenário que será analisado
mais adiante.
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4.1.1 Um pouco da história

A seguir, aborda-se, sucintamente, um panorama sobre o período que antecedeu a criação da
vila, estabelecendo as bases para sua construção. No Estado de São Paulo, destacava-se,
durante o século XVIII, a cultura da cana de açúcar e, a partir das últimas décadas, a atividade
tropeira (MATOS, 1990). Essas implicaram importantes alterações no sistema de transportes e
comunicações. Promoveram o estabelecimento, no planalto, de uma rede de caminhos, na
qual se destacava o caminho para o sul, ligando os campos de criação da área platina com
Sorocaba, sede de famosa feira de muares.
O ciclo paulista do açúcar foi tão importante, que Ellis Junior e Ellis (1950) chegam a afirmar
que, sem ele, teria sido impossível a expansão cafeeira e a conquista dos sertões do oeste de
São Paulo, tanto para a obtenção de capitais quanto de mão-de-obra.
Uma das maiores dificuldades era a ligação do planalto com o litoral, que permaneceu
precária durante muito tempo. O velho caminho do mar teve que passar por transformações
radicais para permitir um transporte economicamente vantajoso do açúcar do planalto. Esse
caminho, lembra Petrone, “[...] até o advento do açúcar foi essencialmente uma via para
pedestres, de sorte que o próprio transporte de mercadorias se fazia, em geral, às costas dos
indígenas” (PETRONE, 1968, p.189).
Com o tempo, acabou se transformando em estrada de tropas, assegurando escoamento mais
ou menos satisfatório às produções do planalto (MATOS, 1990).
O apogeu do ciclo do açúcar em São Paulo se deu na primeira metade do século XIX. Para ser
exportado através do porto de Santos, o açúcar produzido no interior precisou construir toda
uma rede de serviços. Conforme Petrone (1939), o açúcar teve de organizar toda infraestrutura indispensável à sua comercialização: caminhos, porto, comércio.
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O capitão general Bernardo José de Lorena mandou calçar o caminho no trecho da serra,
importante melhoramento que ficou conhecido pelo nome de “Calçada do Lorena”, concluído
entre 1791 e 1792 (MATOS, 1990). A partir da calçada do Lorena, o caminho do mar se
transforma em caminho do açúcar (PETRONE, 1968).
A fase áurea do açúcar findou e a nova cultura do café assumiu o seu lugar. Os embaraços
para o escoamento da produção de café tornaram-se maiores e as plantações avançaram em
direção ao interior da província (CASTILHO, 1998, p. 33).
Na segunda metade do século XIX, para transportar o café até o porto de Santos, a economia
cafeeira encontrou uma infra-estrutura viária pronta no percurso pela área conhecida como
Borda do Campo (atualmente, Santo André) rumo à serra: tropas organizadas, tropeiros
habilitados, ranchos e pousos (MONTEIRO, 1995, p.78).
No Estado de São Paulo, o café alterou fortemente as estruturas sociais, culturais, econômicas
e físicas, ao fazer nascer cidades, criar fazendas, favorecer o aparecimento de ferrovias
(PETRONE, 1939; IGLÉSIAS, 1963; SILVA, 1981; MATOS, 1990; CALDEIRA, 1995;
MONTEIRO, 1995).
Para França (1960), o deslocamento dos centros de maior importância econômica e do eixo
demográfico, até então, localizados no nordeste e no leste brasileiro, para o sul do país foi a
principal modificação determinada pelo café na vida brasileira.
Em sua marcha, o café transformou a fisionomia paulista. Na sua itinerância, povoaria novas
regiões, abriria zonas pioneiras, e, também, cansaria terras, abandonaria regiões.
A entrada do café em terras paulistas se iniciou pelo Vale do Paraíba, que, em 1836,
representava 88% da produção da província, enquanto a região Mogiana respondia por 0,14%
do total. Por sua vez, tomando 1886 como referência, o Vale do Paraíba representava cerca de
20% da produção, enquanto que a região Mogiana representava quase 22% (MATOS, 1990).
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Nesse momento, a Revolução Industrial, na Inglaterra, caracterizada por grandes
transformações, com a descoberta e a introdução de novas fontes de energia e máquinas, que
permitiram um aumento na produção, além da criação de novas técnicas e bens, possibilitou
uma melhor exploração das colônias do além-mar. A era ferroviária, por sua vez, significou a
consolidação do predomínio econômico e industrial inglês em um contexto de liberalismo
econômico e de configuração de um mercado mundial, aprofundando a especialização e a
divisão do mundo em regiões industrializadas e regiões produtoras de matérias-primas e
alimentos (KUNIYOSHI, 1986).
As ferrovias viriam a ser encaradas como o mais eficiente meio de transporte de seu tempo.
Hobsbawm (1981, p. 190) as considera parte da segunda maior mudança do século XIX: a
agilização das comunicações mediante melhoramento das vias de acesso.
[...] como meio para facilitar as viagens e os transportes, para unir a cidade
ao campo, as regiões pobres às ricas, as ferrovias foram admiravelmente
eficientes. O crescimento da população deveu muito a elas, pois o que em
tempos pré-industriais o retardava não era tanto a alta taxa de mortalidade
mas sim as catástrofes periódicas – freqüentemente muito localizadas – de
fome e escassez de alimentos.

As tentativas de construção de ferrovias, no entanto, não obtiveram sucesso logo de início.
Um dos principais impulsos veio com a chamada “Lei Feijó”, sancionada pelo então Regente
do Império, aos 31 de outubro de 1835, visando ligar o Rio de Janeiro às capitais de Minas
Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia. Tal rede, se construída, teria uma extensão superior a
5.500 quilômetros. Entretanto, a ligação Rio-Bahia só se fez na década de 1950-60, com o
entroncamento da Estrada de Ferro Central do Brasil com a Viação Férrea Leste Brasileira, na
cidade mineira de Monte Azul (MATOS, 1990).
Em 30 de abril de 1854, foi inaugurado o primeiro trecho ferroviário do país, graças à
tenacidade e ao esforço de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. O trecho inicial
compreendia pouco mais de quatorze quilômetros, de Mauá até a estação de Fragoso
(MATOS, 1990).
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Através do Decreto 1.759, de 26 de abril de 1856, o Marquês de Monte Alegre, Pimenta
Bueno e Mauá, receberam o aval do governo para a construção, uso e gozo de uma estrada de
ferro que, partindo de Santos, se aproximaria de São Paulo e se dirigiria a Jundiaí. A
concessão seria de noventa anos e era acompanhada de inúmeros benefícios: privilégio de
zona, na extensão de cinco léguas para cada lado da estrada, isenção de direitos de importação
para os materiais, direito de desapropriação dos terrenos necessários à construção da estrada,
de exploração das minas que encontrassem na linha de seu privilegio, de obter terras
devolutas nos termos mais favoráveis permitidos pelas leis e, ainda, o juro de 7% sobre o
capital gasto na construção até o máximo de dois milhões de esterlinos (MATOS, 1990; REIS
FILHO, 1994).
Em Londres, deu-se a definitiva organização da companhia, que viria a constituir-se senhora
da extensa rede ferroviária que, em poucos anos, percorreria o fecundo solo paulista (PINTO,
1903).
Assim, segundo Monteiro (1995, p.95), Mauá, cumprindo as exigências do governo imperial,
deu início à obra:
Para estudos mais detalhados na Serra do Mar, Brunlees [engenheiro
britânico] enviou ao Brasil o engenheiro Daniel Mackinson Fox, que
trabalhara na implantação da ferrovia Espanha-França, através dos Pirineus.
Em 1857, o engenheiro Fox retornou à Inglaterra. Em seguida, Brunlees
apresentou o plano geral, o traçado e orçamentos. Aproveitando as
informações do competente engenheiro inglês, Mauá tratou de captar
recursos.

Dessa forma,
Em 1860, foi escolhido um local, no alto da Serra do Mar, para servir de
acampamento para abrigar os trabalhadores contratados para iniciar a
construção da ferrovia que ligaria o porto de Santos ao planalto paulista. Era
um pequeno vale rodeado de montanhas, de reduzido campo visual,
facilitando assim o controle dos funcionários. Caracterizava-se por forte
neblina, assemelhando-se ao “fog” londrino, a que os ingleses estavam
acostumados. (MONTEIRO, 1995, p.112).
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Figura 4 - Acampamento dos trabalhadores da construção da São Paulo Railway no trecho da Serra do
Mar. Foto de Augusto Militão, [186-].

Exigindo mão-de-obra abundante, a construção da ferrovia começou em maio de 1860,
próxima ao porto de Santos (MONTEIRO, 1995). A escarpa do planalto, com uma diferença
de nível de oitocentos metros, constituía um dos maiores obstáculos aos trabalhos da
construção da ferrovia. O sistema funicular (vide figura 5) foi adotado e, menos de quatro
anos mais tarde, com a presença do presidente da Província, Barão Homem de Melo,
inaugurava-se o primeiro plano inclinado da serra.

Figura 5 - Perfil esquemático funicular
Fonte: Museu ferroviário de Paranapiacaba
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A linha férrea, em 1866, atingiu São Paulo e, no ano seguinte, alcançou Jundiaí, em um
percurso de cerca de 140 quilômetros a partir de Santos.
A Província de São Paulo, em 1870, já se afirmava como ponto de intermediação capitalista,
especialmente com a implantação da ferrovia e de sua conseqüente monopolização pelos
capitalistas ingleses, que a denominaram São Paulo Railway. Esse corredor facilitou o
transporte das safras do café, que seguiram para as mãos dos exportadores britânicos, assim
como possibilitou um ótimo canal de acesso para os produtos industrializados da Inglaterra e
sua conseqüente comercialização no país (MINAMI, 1994).
Embora reconhecido como um dos mais importantes sistemas de operação para transpor a
serra, o primeiro funicular não conseguiu comportar a crescente demanda de transporte de
carga e passageiros. Em dezembro de 1901, o sistema foi duplicado, com a inauguração da
então “Serra Nova”, nome que se deu em oposição à “Serra Velha” ou ao primeiro funicular
(CASTILHO, 1998). Essa segunda fase deveu-se à rápida expansão econômica da região
Planaltina, uma vez que o escoamento da produção de café foi se tornando insuficiente. Esta
executava suas operações em cinco planos inclinados por meio de cabos de aço contínuos
(vide figura 6), que tracionavam as composições movidas por cinco máquinas fixas,
assentadas nos patamares (MINAMI, 1999). Esse sistema percorria 8,2 quilômetros entre o
planalto e a Baixada Santista (CASTILHO, 1998). Com relação ao núcleo de povoamento,
este somente deixa de ser acanhado a partir da construção da Serra Nova.
Quando os ingleses construíram a vila para seus funcionários no Alto da Serra, não estava
previsto o afluxo de passageiros na estaçãozinha que montaram para servir os moradores.
Entretanto, o interesse despertado pela ferrovia foi tal que o movimento de passageiros
obrigou a São Paulo Railway a planejar e edificar uma estação apropriada para passageiros
(vide figura 7) (MONTEIRO, 1995).
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Figura 6 - Cabos de aço puxavam os trens da Inglesa
Fonte: Acervo Rede Ferroviária Federal (RFFSA)

Figura 7 - Estação do Alto da Serra, 1901
Fonte: Acervo RFFSA
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Monteiro (1995, p.108) relata os procedimentos de funcionamento do sistema, na estação do
Alto da Serra, afirmando que, lá:
[...] terminava a função da Maria Fumaça. Era desengatada pelo manobrador
e conduzida à oficina para ser reabastecida. E descansava até o horário de
retornar a São Paulo. O trem separado da locomotiva, para descer a serra,
tivesse oito vagões, era dividido em três grupos. Começava, então, o
processo sincronizado da descida da serra. Já no pátio, tendo acabado de
subir a serra, o “lokobrek” – locomotiva especial para o sistema funicular –
era engatado nos três primeiros vagões do trem que chegara. E partia para o
quinto patamar – denominação do local exato para o engate do cabo. Na
realidade, o “lokobrek” ficava sobre trilhos, numa valeta para que um cabo
pudesse ser engatado.

Figura 8 - Locobreque na serra
Fonte: Acervo RFFSA

A chegada na Estação do Alto da Serra era aguardada com ansiedade. Era o meio da viagem
São Paulo-Santos. Ali os passageiros tinham que aguardar os vagões descerem a serra. Por
isso, se não fizessem parte do primeiro grupo, era costume os passageiros descerem do trem
para um café, uma olhada na vila Inglesa, um passeio na estação, até chegar a sua vez de
descer a serra. O mesmo ocorria com os trens que vinham de Santos. Na estação do Alto da
Serra tinham que aguardar que todos os vagões subissem para que a locomotiva - a Maria
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Fumaça – fosse engatada para a composição completa do trem e pudesse ser dada a partida
para São Paulo (MONTEIRO, 1995).
Sobre a neblina, Ferreira (1990, p. 12) afirma que:
Aquele que quisesse viver bem em Paranapiacaba havia de acostumar-se
com a neblina, pois era uma constante. Lembro-me que, às vezes,
passávamos de dois a três meses, principalmente no inverno, sem ver nem
sentir o sol.

Na década de 1960, começaram os estudos para o aumento da capacidade de tráfego na
Santos-Jundiaí, o que resultou na implantação do sistema cremalheira-aderência construído
exatamente em cima do traçado da Serra Velha. Em 1974, foi inaugurada a cremalheiraaderência, com tecnologia japonesa. É um sistema de tração (vide figura 9), parecido com a
operação de escadas rolantes, com engrenagens que se juntam e se ajustam e com
locomotivas, que, além das rodas convencionais, possuem uma terceira roda dentada, no meio
da composição, que se ajusta às cremalheiras.
Com o sistema cremalheira-aderência, desapareceu o primeiro plano inclinado na década de
1860. O Segundo Plano Inclinado continuou em atividade até 1982, sendo, então, desativado
comercialmente. O mesmo foi operado, precariamente, por volta de 1990, no trajeto que
corresponde à ligação do quinto patamar em Paranapiacaba com o quarto patamar, na Grota
Funda, por funcionários de uma entidade civil denominada ABPF (Associação Brasileira de
Preservação Ferroviária), funcionando aos fins-de-semana, apenas para atender fins turísticos
(MINAMI, 1994).
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Figura 9 - Terceiro trilho dentado da cremalheira
Fonte: Acervo RFFSA

O primeiro núcleo de povoamento recebeu o nome de Varanda Velha, ou Vila Velha, e foi
estabelecido junto ao caminho que mais tarde foi chamado de Rua Direita. As casas edificadas
nesse núcleo eram de madeira e se organizavam a partir da germinação de um conjunto de
duas ou mais unidades. Numa relação simétrica com a Varanda Velha, cuja divisão foi feita
pelo leito ferroviário, foi erigida a primeira capela, vizinha ao cemitério, no topo de uma
encosta, denominada de Morro (CASTILHO, 1998).
Paranapiacaba é composta por dois núcleos urbanos, morfológica e funcionalmente diferentes,
formados por: 1) Parte Baixa (composta de Vila ou Varanda Velha e Vila Martin Smith ou
Nova) e 2) Parte Alta, ou Morro (vide figura 10).
Ferreira (1990) define a Parte Baixa como o lugar onde vivia a maior parte dos ferroviários
que movimentavam a estrada de ferro. Por sua vez, no Morro, moravam os “particulares”, só
uma pequena porcentagem desses moradores trabalhavam na estrada de ferro.
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Figura 10 - Indicação das partes da vila
Fonte: Plano de Desenvolvimento Sustentável: Vila de Paranapiacaba, Prefeitura Municipal de Santo
André, LUME / FAU-USP, São Paulo, 1999.

A Vila Martin Smith (vide figura 11) foi projetada pelos ingleses, que forneceram não só o
projeto da vila em si e das habitações nela construídas, como trouxeram da Europa a maior
parte do material necessário à construção das casas em madeira, de forma que todos os
elementos da edificação vinham embalados, restando aos artesãos, muitas vezes, apenas a
montagem de cada unidade habitacional. A base das casas era feita em alvenaria, as paredes
de vedação e as estruturas eram construídas em madeira. Essa solução técnica visava dar
conforto térmico aos moradores, adotando um recurso natural para combater a elevada
umidade na região. A influência da Revolução Industrial figurava em todos os conjuntos de
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casas. Suas chaminés, colunas de ferro, mãos francesas, inclinações de telhados denotavam as
linhas clássicas do “victorian style” inglês (MINAMI, 1994).

Figura 11 - Vila Martin Smith, na Parte Baixa – vista parcial

A Parte Alta (vide figura 12) é o local onde se registra uma ocupação com forte herança dos
imigrantes portugueses, percebida pelo traçado das ruas e edificações, onde em lotes estreitos
e alinhados se formaram residências geminadas, com fachadas coloridas e uso misto. O
alinhamento dos sobrados geminados da Rua William Speers, conjuntamente com a igreja e
cemitério, são as principais referências da Parte Alta.
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Figura 12 - Parte Alta ou Morro – vista parcial

Seguindo um modelo de planejamento urbano, a São Paulo Railway iniciou a implantação de
novas moradias para os funcionários da ferrovia: a Vila Martin Smith, em Paranapiacaba, que,
posteriormente, ficou conhecida como Vila Nova, sendo que, em 1889, muitas moradias já
haviam sido edificadas. As casas de pau a pique do antigo núcleo inicial foram sendo
substituídas por novas de madeira (MONTEIRO, 1995).
Em um interessante relato, Monteiro conta que:
Para os paulistas, pegar o trem na Luz, aquela estação imensa, construída nos
moldes de Londres, ou no Brás, na Moóca, no Ipiranga, e chegar à
cidadezinha de Paranapiacaba, a Vila Inglesa, modelo único de arquitetura
no Brasil, com sua estação lindíssima e o Big-Ben, nos moldes de Londres,
era uma maravilha. Para os moradores ao longo dos trilhos da ferrovia o
passeio era tão interessante quanto para aqueles. (MONTEIRO, 1995, p.
188).

Além disso, a serra era um local ideal para piqueniques.
A Vila Inglesa, que estava sempre brilhando, não permitia esse tipo de lazer
nas suas imediações. Sendo assim, grupos desciam nas estações anteriores
como Campo Grande, iam passeando pela estrada de terra que dava acesso à
mata; geralmente paravam numa cachoeira ali existente e tinham duas
possibilidades para retornar: ir até o Alto da Serra, aproveitando para uma
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visita à Vila Inglesa e admirar a arquitetura de sua estação aos moldes
londrinos, ou, caso demorassem mais, retornar à estação de Campo Grande.
O percurso podia ser feito inverso. Descer no Alto da Serra, visitar a Vila,
ver o mar do mirante da serra e seguir num passeio pela mata até a estação
de Campo Grande. (MONTEIRO, 1995, p. 190).

Devido às facilidades do transporte, as populações ao longo da ferrovia e, principalmente,
aquelas do trecho Estação São Bernardo – depois Santo André – até o Alto da Serra, iam até
Santos para o passeio pela serra.
O futebol, segundo inúmeros autores, teve Paranapiacaba como berço, no Brasil. Equipes de
ferroviários se formaram, disputando jogos desde 1894. Em dezembro de 1903, um grupo de
funcionários da São Paulo Railway, liderados pelos engenheiros, fundaram um clube de
futebol, o Serrano Atlético Clube.
Ainda com relação ao lazer:
Em 23 de fevereiro de 1903, os funcionários da São Paulo Railway fundaram
a Sociedade Recreativa Lyra da Serra. Tinha como objetivos promover
bailes, sessões de cinema, banda de musica, teatro e ping-pong. Nessa
ocasião, na Vila Inglesa do Alto da Serra, tendo à frente os engenheiros da
[ferrovia] e outros ferroviários, mais preocupados com futebol, formaram
uma comissão (...) e decidiram fundar aquele que veio a ser o primeiro clube
de futebol em São Paulo: o Serrano Atlético Clube, nascendo assim o futebol
na Vila Inglesa de Paranapiacaba. (...) Em 1936, os dois clubes se juntaram
passando à denominação União Lyra Serrano Atlético Clube. (MONTEIRO,
1995, p. 218).

O clube dispunha de salão amplo, com palco para os músicos, camarotes, construídos em
nível mais elevado, destinados à administração da São Paulo Railway, ou seja, aos ingleses e
suas famílias. Segundo Monteiro, os bailes mensais do Lyra Serrano eram bons e atraíam
pessoas da vila, de Santo André e São Paulo, além de outras localidades (MONTEIRO, 1995).
Além da estrutura econômica autônoma, a vila conseguia se distinguir também no âmbito
formal e social, graças à organização empresarial inglesa, que rompeu com os referenciais dos
habitantes.
Também foi esta a época de mudanças estruturais no país. Verificou-se no período 1945-1960
um grande crescimento no setor de serviços, maior do que o que se verificou na indústria.
Destaca-se o incentivo concedido, mediante a política nacional de desenvolvimento, à
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instalação de indústrias automobilísticas na região do ABC. Além disso, o período foi
marcado pelo boom rodoviário, em detrimento da manutenção ou construção de ferrovias. Em
1950, estes movimentos começam a se refletir na pacata vila de Paranapiacaba. A Rede
Ferroviária Federal ampliou o conjunto habitacional da Parte Baixa. Foram edificadas casas
de alvenaria, com tipologias distintas das demais e anexos de madeira, construídos pelos
próprios ferroviários (CASTILHO, 1998).
Assim como a vila, o ferroviário também perde a altivez, quando se contenta com a
denominação de “trabalhador da estrada” (CASTILHO, 1998, p.71):
[...] nesse sentido que entendemos que a mudança de qualificação ultrapassa
as razões puramente semânticas. Na realidade, a respeitabilidade ao trabalho
e ao trabalhador também tem sido alterada nestas últimas décadas por
valores como o capital financeiro e a imagem.

Na vila, a companhia era proprietária dos imóveis. Alugava-os a preço simbólico a seus
funcionários. Os consertos e reformas só podiam ser realizados com autorização da
companhia e por pessoas pela mesma designadas. A área de Paranapiacaba foi apropriada de
fato e não de direito por alguns e de fato e de direito por outros. A complexidade da questão
fundiária configura-se num problema de intervenção na área. Os trabalhos de legitimação da
posse das terras não foram concluídos no processo de discriminatória. Somente as grandes
áreas, como as pertencentes à SPR, foram legitimadas, exceção feita à Reserva Biológica, que
também não teve seu destino definido nesse processo. As pequenas propriedades não foram
legitimadas. Todos os lotes do Morro permanecem devolutos (CASTILHO, 1998).
Com o fim da concessão da São Paulo Railway Co., em 1946, a estrada de ferro e todo o seu
acervo foram encampados pela União, passando a ser denominada Estrada de Ferro SantosJundiaí. Em 1957, a Rede Ferroviária Federal (RFFSA), criada, em 1957, no governo de
Juscelino Kubistchek, para administrar uma grande rede de ferrovias no país, assumiu os
equipamentos e o controle da malha ferroviária.
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A vila de Paranapiacaba também padeceu com o deslocamento do centro de poder. Sob o
comando da São Paulo Railway, a vila tinha como centros de poder e decisão o “castelinho”,
residência do engenheiro chefe (ver figura 13), e a Estação da Luz. Sob o novo comando da
RFFSA, estes espaços se deslocaram para o Rio de Janeiro (nova sede) e Brasília. A estrutura
de comando centralizado adotada pela RFFSA possibilitou planos gerenciais amplos, mas
tirou a autonomia de cada ferrovia e provocou o distanciamento entre os trabalhadores e o
corpo administrativo da companhia (CUNHA, 2001).

Figura 13 - “Castelinho” começando a ser encoberto pela neblina

Nesse período, grandes transformações ocorreram e, na área do transporte, as rodovias se
destacaram como prioridade nacional. Gradativamente, o transporte ferroviário foi perdendo a
importância3 e no cenário nacional, acarretando um processo de degradação do patrimônio da
RFFSA.

3

Em 1996, no programa de desestatização, a malha da ferrovia Santos a Jundiaí foi entregue, em concessão, à
MRS Logística, para a operação de cargas. A concessionária tem, atualmente, o controle da ferrovia entre Santos
e Rio Grande da Serra e a permissão para operar no trecho entre Rio Grande da Serra e Jundiaí, de
responsabilidade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).
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4.1.2 O momento atual

Em 2001, foi implantado um governo local, respondendo diretamente ao prefeito de Santo
André. Constituiu-se a sub-prefeitura de Paranapiacaba e Parque Andreense. Em 2002, o
município de Santo André comprou a vila de Paranapiacaba (MORETTO NETO, 2004).
O grande objetivo definido pela gestão pública municipal local para a vila de Paranapiacaba
foi criar condições para que ela se transformasse em um pólo de atração turística, com
políticas públicas para um “turismo ambientalmente, arquitetonicamente, socialmente e
humanamente responsável, criando condições para o desenvolvimento sócio-econômico
local” (MORETTO NETO, 2004, p. 44-5).
No entanto, várias dificuldades se apresentaram ao elaborar esse plano de desenvolvimento,
considerando a situação em que Paranapiacaba se encontrava no momento em que a prefeitura
a assumiu. O relativo isolamento da vila, distante cerca de 40 km do centro do município, e a
ausência, por muitos anos, de uma ação efetiva do poder público (municipal, estadual e
federal) caracterizou o cenário para que seus moradores criassem regras próprias para o local.
Estabeleceram-se lideranças que decidiam sobre quem poderia e quem não poderia morar na
vila, o valor dos aluguéis, etc. A instalação da Subprefeitura de Paranapiacaba e Parque
Andreense, por sua vez, criou um conflito inicial com algumas lideranças (MORETTO
NETO, 2004).
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Figura 14 - Torre do relógio

Segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizado no ano
de 2000, o município de Santo André tem uma população total de 649.331 habitantes, sendo
que 3.402 moram no Distrito de Paranapiacaba. A vila de Paranapiacaba, dividida pela linha
férrea em dois blocos, abriga 1171 moradores na Parte Baixa e 247 residentes na Parte Alta,
totalizando 1418 habitantes. Os habitantes dividem-se em 49,5% do sexo feminino e 50,5%
do sexo masculino. Considerando uma série histórica de censos demográficos, verifica-se que
a vila vem perdendo moradores, ano a ano, na última década. Em 1991, possuía 2012
habitantes, número que, em 1996, reduziu-se para 1638 e, após quatro anos, atingiu 1418
habitantes (IBGE, 2000).
Formada por 350 casas na parte baixa e 80 na parte alta, em 2001, cerca de 60% dos
moradores da vila estavam desempregados e 20% destes desempenhavam atividades
temporárias e informais, tendo um rendimento mensal aproximado de R$ 150,00. Dos 40% da
população que estavam empregados, 30% trabalhavam em outro município e os 10%
restantes, na própria vila. O rendimento médio dessas famílias era de R$ 550,00. A grande

107

maioria da população era casada, com uma média de 4 filhos (CTR, 2001). Um fator marcante
é o grande índice de alcoolismo detectado nas famílias, que apontam o clima frio e o
desemprego como “culpados” (PMSA, 2002).
Com relação à situação dos imóveis, as casas, antes ocupadas por trabalhadores da ferrovia
têm, atualmente, cerca de 20% com pessoas ligadas à história ferroviária (PMSA, 2002). A
maioria dos moradores atuais, no entanto, migrou para a vila recentemente, muitos em um
processo de invasão das casas. Isso reflete perfis sócio-culturais distintos, convivendo na
localidade: ferroviários (e seus descendentes) e moradores mais recentes, que não têm uma
história de vida relacionada à vila.
Paranapiacaba, há tempos, desperta a atenção e atrai visitantes, por suas características
singulares e pela proximidade de grandes centros urbanos. No entanto, a falta de opções de
locais para alimentação, a inexistência de estrutura de hospedagem, a pouca qualificação dos
prestadores de serviços, informações precárias, atrativos não estruturados, no início da gestão
municipal de Santo André, eram fatores que restringiam a atividade turística.
O turismo praticado à época atraía visitantes pouco preocupados com o local e em busca de
uma situação de “liberdade e ausência de regras”, o que se traduzia em degradação do
ambiente, através de desmatamentos para acampamentos ilegais, ou coleta de plantas e
animais e atos de vandalismo em relação ao patrimônio construído.
A partir desse cenário inicial, começou a ser construído um plano de desenvolvimento sócioeconômico para a vila de Paranapiacaba, que teve, como ator principal na sua formulação e
elaboração, a Administração Municipal. Com base no conceito de sustentabilidade, foi
estabelecido um plano para a transformação da vila em um “destino turístico com inclusão
social”, o Plano Patrimônio. Este se inseriu na política de desenvolvimento estratégico do
município de Santo André, como documento prévio para seu posicionamento no cenário
turístico nacional.
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O Plano Patrimônio de Paranapiacaba propôs estratégias em curto, médio e longo prazo e
ações considerando a importância do Patrimônio Ferroviário, Arquitetônico, Ambiental,
Cultural e Social representados na vila (PMSA, 2001). Para que este plano pudesse ser
implantado havia a necessidade de criação de uma estrutura administrativa que pudesse
gerenciá-lo localmente e, no curto prazo, foram definidos cinco eixos estratégicos para o
desenvolvimento turístico sustentável: divulgação e conscientização turística, participação
popular, desenvolvimento sócio-econômico, gestão do patrimônio e adequação de infraestrutura.
A vila e seu entorno foram tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,
Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo (CONDEPHAAT), através da
resolução 37, de 30 de setembro de 1987. No período entre 1999 e 2000, a vila de
Paranapiacaba recebeu o título de Tesouro Cultural Mundial e foi inscrita na lista dos 100
monumentos mais ameaçados do mundo pelo World Monuments Fund (WMF). Em 2002, foi
tombada pelo Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico,
Arquitetônico-Urbanístico e Paisagístico de Santo André (CONDEPHAAPASA) e pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)4 (vide figura 15).
Atualmente, a vila de Paranapiacaba é candidata a patrimônio da humanidade da UNESCO,
na categoria de paisagem cultural. O sítio histórico de Paranapiacaba compreende o
patrimônio histórico, urbano, arquitetônico e tecnológico-ferroviário da vila (parte Alta e
Parte Baixa) e do sistema Funicular do 1º ao 5º patamar, bem como o patrimônio natural da
Mata Atlantica envoltória.

4

Conforme informação obtida no escritório do IPHAN em São Paulo, o processo de tombamento por essa
instância foi encaminhado em 1987, com o número 1.252.T-87, tendo como parecerista Nestor Goulart Reis
Filho. Foi aprovado pelo conselho consultivo em 22 de agosto de 2002; homologado e publicado no Diário
Oficial da União em 21 de dezembro de 2004, portaria 350. Aguarda inscrição no livro do tombo.
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Figura 15 - Placa informativa sobre os tombamentos na Vila

Em 2003, a Prefeitura de Santo André criou o Parque Natural Municipal das Nascentes (vide
figura 16), com 4.261.179,10 m2. Nele, encontram-se as nascentes do Rio Grande, um dos
principais formadores da Represa Billings, importante para o abastecimento de água da
Região Metropolitana de São Paulo. Esta Unidade de Conservação Municipal faz divisa com
a Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba e o Parque Estadual da Serra do Mar,
integrando a Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo, reconhecido pela
UNESCO, desde 1994 (PMSA, 2008).

Figura 16 - Entrada do Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba
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Dados da Prefeitura Municipal de Santo André revelam que, no ano de 2003, Paranapiacaba
registrou a visita de 95.958 turistas, ao passo que, em 2006, foi visitada por 221.360 pessoas.
Este incremento tem repercussões para a localidade, por exemplo, quando se observam os
números de empreendimentos turísticos, que, em 2003, eram 58 e, em 2005, já eram 75
estabelecimentos, entre meios de hospedagem, serviços de alimentos e bebidas, empresas de
receptivo etc. Em empreendimentos de alimentação, os rendimentos, no ano de 2005, ficaram
na casa dos R$ 407.209,30; em artesanato, R$ 10.411,00; em hospedagem, R$ 52.199,00 e em
empresas de turismo receptivo, R$ 34.804,50 (PMSA, 2007).
Uma rápida análise mostra que o principal gasto dos visitantes na localidade é com
alimentação. Outra questão importante do turismo em Paranapiacaba é que mais da metade
dos visitantes da vila (dados anuais), atualmente, vão a Paranapiacaba no mês de julho,
durante o Festival de Inverno (vide figura 17). Em 2006, o número de visitantes desse mês foi
de 129.791 pessoas (PMSA, 2007).

Figura 17 - Estrutura de alimentação montada para o Festival de Inverno 2008
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Vive-se, atualmente, um momento de transição de governo. A ferrovia5 segue movimentando
carga, não mais pessoas. Os moradores vão, no dia a dia, tentando se adaptar aos novos
cenários. Por essas razões, discute-se o envolvimento da comunidade local de Paranapiacaba
na atividade turística, em uma abordagem que propõe compreender seu ponto de vista.
As diretrizes mais atuais para a vila estão traçadas no Plano Diretor de Santo André e na Lei
da Zona Especial de Interesse do Patrimônio de Paranapiacaba (ZEIPP). Uma apreciação
sobre esses documentos, bem como uma proposta de leitura da paisagem, são apresentadas
logo após o trecho com os relatos dos moradores entrevistados, suas análises e das
observaçoes realizadas em campo, que vêm a seguir.

4.2 Os sujeitos da pesquisa e seus relatos

Importante registrar que, inicialmente, conforme apresentado no capítulo relativo à
metodologia do trabalho, partiu-se de uma entrevista considerado “ponto zero” (MEIHY,
2005). Colheu-se o relato de um morador6 da vila ligado a uma empresa de turismo receptivo.
Nessa entrevista, foram levantados dados exploratórios sobre Paranapiacaba - os moradores, a
atividade turística, a questão fundiária, o patrimônio, a administração pública.
Sobretudo, chamou atenção o destaque dado pelo entrevistado à saída de moradores antigos
da vila: “muitos ferroviários antigos estão indo embora”. A seu ver, esse é um fato negativo,
uma vez que muitos turistas “vêm com esse objetivo, de conhecer essa gente antiga”. Além
disso, afirmou que, “se não tivessem esses ferroviários [...] ou filhos de ferroviários, não
5

Há um projeto, já aprovado em várias instâncias, inclusive de proteção do patrimônio, para a construção de
uma esteira, passando sobre parte do patrimônio ferroviário da serra, para otimizar o escoamento de carga. No
entanto, a empresa que apresentou o projeto suspendeu, ao menos por enquanto, a concretização da obra,
alegando que a relação custo-benefício não será vantajosa.
6
Sr. Cláudio, morador da Vila desde 2001.
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existiriam essas casas”. Comentou, também, sobre a concentração temporal de turistas: “tem
falta de atrações, a vila está ‘morta’. Tem que ter uma divulgação melhor, atrativos melhores,
não é só uma vez por ano, com o Festival de Inverno”.
O entrevistado reforçou a alta concentração de turistas na vila durante o Festival de Inverno,
realizado, anualmente, nos finais de semana do mês de julho. Nos demais meses, há, segundo
ele, pouca visitação, caracterizando um problema de sazonalidade, que implica subutilização
dos equipamentos e serviços, e inconstância na geração de renda para os que trabalham com o
turismo receptivo.
A partir desse relato, as principais indagações foram organizadas, dando base para a
formulação do roteiro da entrevista realizada com os demais membros da comunidade, alguns
indicados por ele.

Os sujeitos da pesquisa são:

1) A. M. J. – Nasceu em Sergipe, em 1944. Chegou a Paranapiacaba em 1971. É viúva de
ferroviário, teve 10 filhos. Cursou até o 4º ano do primário. É oleira, coordenadora da linha de
produção de utensílios do Núcleo comunitário de cerâmica de Paranapiacaba. Tem familiares
que trabalham com a recepção de turistas.

2) C. M. M. – Nascido em Paranapiacaba, 1953. Aposentado na ferrovia, como maquinista.
Casado, pai de 2 filhas e avô de 3 netos. Descendente de portugueses, os pais foram para
Paranapiacaba no início da década de 1930. Sempre morou na vila. Sua família trabalha com
alimentos e bebidas.
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3) J. C. S. – Nascido na Bahia, em 1923, chegou a Paranapiacaba em 1944. Casado, pai de 10
filhos. Aposentado como manobrador, começou a trabalhar na ferrovia em 1945. Tem
familiares que trabalham com a recepção de turistas.

4) Z. P. – Nascida em 1951. Mudou-se para a vila 1961. Casada com ferroviário. Tem 4 filhos
e 2 netos. Cursou até o 3º ano colegial, incompleto. É ambientalista, monitora ambiental e
cultural e oferece serviços de hospedagem e alimentação.

5) A. D. A. – Nascido em Paranapiacaba, em 1939, onde residiu por 19 anos. Cursou o antigo
científico. Aposentado. Casado, 2 filhos, 2 netas. Atualmente, reside em Santo André. Seu pai
era conferente na ferrovia, músico e jogador de futebol.

6) F. C. A. – Nasceu em 1928, em Santos. Mudou-se para a vila em 1940. Cursou até o 3º ano
primário. É viúva, tem 1 filho e 2 netos. Artesã e poetisa.

7) G. R. S. – Nascido em 1956, em Paranapiacaba. Tem colegial completo e é formado no
Senai de Santo André. Em 1981, começou a trabalhar como ferroviário, fazendo manutenção
das locomotivas, até 1998. Trabalha com alimentos e bebidas.

8) N. A. L. – Nasceu em 1961, em Minas Gerais. Morou em Paranapiacaba de 1981 a 2007.
Fez magistério. Casada com ferroviário, tem 3 filhos. Trabalha como cabeleireira em
Paranapiacaba. Tem um familiar envolvido com o turismo receptivo.
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9) E. P. – Nasceu em 1965, em São Paulo. Mora em Paranapiacaba há 9 anos. Tem o 3º grau,
formou-se professor de história. É solteiro e sem filhos. É monitor ambiental e cultural na vila
de Paranapiacaba e preside a associação dos monitores ambientais.

Os relatos foram agrupados nas categorias:
A vida em Paranapiacaba – remete à memória da família e das relações sociais
desenvolvidas no cotidiano, abrange os motivos da vinda para Paranapiacaba dos que não
nasceram lá, o que gostam e o que não gostam na vila, do que sentem falta, a relação com os
demais moradores e com a administração pública, a participação dos moradores nas decisões
sobre as ações na vila, a questão fundiária, a relação com o patrimônio de Paranapiacaba, as
principais mudanças que ocorreram;
Trabalho – apresenta relações de trabalho (diretamente na ferrovia ou paralelamente a ela); o
que representava ser ferroviário antigamente e o que mudou;
Lazer e cultura – exemplifica como eram as possibilidades e opções de lazer e cultura na vila
e como são atualmente;
Turismo – aborda o que o entrevistado pensa a respeito do turismo e seu papel na atividade.

A seguir, trechos das narrativas são apresentados.

A vida em Paranapiacaba

Conta dona Francisca sobre o motivo que a levou para a vila: “nem eu sei... é porque gosto
muito daqui, dessa neblina, da temperatura, de tudo... eu não saio daqui. Às vezes vou para
Santos, mas volto no mesmo dia. Não sei ficar longe daqui, é difícil”.
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Perguntado sobre como era, antigamente, a vida em Paranapiacaba, o Sr. José diz:
A gente era feliz. Aqui tinha de tudo para vender, tinha farmácia, 3
açougues, 2 padarias, tinha uma barraca de peixe, uma feira no largo do
padeiro, 3 vezes por semana. Tinha cooperativas da rede e tinha o SESI, que
era particular, lá no mercado. Aqui era tão bom, que a senhora, para dar à
luz, não tinha que sair de Paranapiacaba. Tinha uma parteira muito boa aqui,
dona Norina. Dos meus 10 filhos, foi ela que fez o parto. Ela era do
sindicato, parteira da rede. Não era que nem hoje, que, pra tudo a gente tem
que sair.

Para a Sra. Zélia, as primeiras recordações da vila, logo que se mudou para lá, remetem à
neblina:
Nós ficamos de maio a setembro sem ver o lugar. Muita neblina... e a
neblina naquela época não era que nem a que você vê agora. Na época,
tinham 6 locomotivas fixas a vapor, queimando óleo baiano. E 12
locobreques, 10 na serra, 1 lá embaixo e 1 fazendo a volta. Então, a neblina
era preta. Às vezes, você dava um encontrão na outra pessoa, porque você
não conseguia ver. Foram 5 meses, praticamente, só ouvindo a cidade. Eu
costumo dizer que foi um presente de aniversário. Um belo dia, em
setembro, estava um dia maravilhoso, a mata florida e eu pude ver o lugar
onde eu estava vivendo.

O Sr. Adalberto comenta, sobre uma característica de Paranapiacaba, que o assentamento da
vila era feito com o borralho da máquina de vapor, a Maria-fumaça. Explica que “o excesso
do Cardiff queimado era jogado na rua e fazia um pavimento bonito, quase como o asfalto de
hoje em dia. A vila era todinha asfaltada com esse borralho”.
Para a Sra. Neuza, a vila: “é um local maravilhoso, todo mundo se conhece, você conversa
com um, com outro... a gente gosta daqui, se sente a vontade. Eu continuo achando
Paranapiacaba um dos melhores locais para morar”.
Quando pensa na ferrovia, diz o Sr. José, “a minha primeira lembrança é emprego. Naquela
época, se o sujeito errasse, era mandado embora.” Cita problemas como roubo e alcoolismo
como causa de demissões. “Eu tinha o maior capricho. Eu trabalhei 35 anos na rede, entrei em
45 e sai em 79. Eu tinha meus filhos pra cuidar, minha mulher. Se não, nós íamos viver de
que?”
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Havia muitos portugueses e espanhóis, na época em que chegou, conta Zélia:
E as pessoas falavam muitas palavras que eu desconhecia. Neblina, barroca...
Tinha um linguajar. [...] Aqui, todos tomavam uma sopa antes da refeição.
Uma das coisas que eu fiquei muito admirada foi que o trem chegava com as
mercadorias, né? E as pessoas levavam, nos carrinhos, sempre, 1 ou 2 sacos
de batata para casa... eu morava ali próximo das pensões que serviam
refeições e ficava incomodada com tanta batata que esse povo consumia!

Zélia enfatiza a presença dos estrangeiros:
Quando cheguei, nós tínhamos essas portuguesas bem antigas, do lugar e de
idade. E elas estendiam as roupas na Rua William Speers, aquela rua que dá
para o pátio ferroviário, onde tem aquela árvore enorme. Naquele tempo não
tinha, eram só varais. E os trens chegavam embaixo. Então, você olhava pra
cima e via aquelas calçolas enormes penduradas, cuecas... [risos].
A cultura era muito diferente. Paranapiacaba era muito bonita. Eu me lembro
de uma vez... Como nós viemos sem parentes, a gente adotou avô, avó, tios...
Então, a vó Maria ficava sentada numa cadeira e a nossa casa tinha uma
varanda, era um sobrado... Minha mãe ficava em pé, na varanda,
conversando com ela. A mamãe, eu me lembro, era muito apaixonada por
Paranapiacaba... Para sair, a gente tinha que pedir para a mãe. Mas não podia
pedir enquanto ela estivesse conversando. Tinha que ficar do lado,
esperando... Sabe como era a nossa educação. Eu cheguei, elas estavam
conversando, estava mesmo um dia muito bonito, ensolarado, a mata estava
muito bonita e a mamãe disse: ‘vó, como isso aqui é lindo. É um cantinho do
paraíso isso aqui’. A vó olhou, pensou um pouquinho e disse, ‘minha filha,
eu te digo que estamos em plena decadência. Isso aqui já foi muito melhor,
mais bonito. Era tudo pintadinho, arrumadinho, tinha jardins’. Ela já via
como um lugar decadente. E eu só fui entender isso quando comecei a
estudar o que Paranapiacaba foi.

Aqui era muito interessante, continua:
Você ia na missa, as pessoas cantavam, parecia que você estava em Portugal,
ou na Espanha, mas mais Portugal. E depois, começaram a ir embora... por
conta de que se aposentaram, por causa dos filhos, que tinham feito uma
escola ótima, Senai, de qualidade. Começaram a ser absorvidas pelas
empresas da região, nas automobilísticas, na Solvay. Mas é interessante o
vínculo que essas pessoas antigas têm com Paranapiacaba. Se você quer
saber qual é o dia mais feliz de Paranapiacaba... é o dia 02 de novembro, o
dia do encontro dos vivos com os mortos... [risos]. As pessoas voltam no dia
02 de novembro. [...] Ainda hoje, as pessoas querem voltar e ser enterradas
aqui. Dizem ‘eu volto para Paranapiacaba na transversal, mas eu volto para
Paranapiacaba!’.

Com lembranças dos pormenores da organização social da vila, relata Zélia que:
Até 1946, os ingleses ficaram. E até então, por exemplo, negros, eles não
admitiam, a menos que fosse muito bom jogador de futebol ou músico.
Quando eu cheguei aqui, tinham 3 famílias de negros, 2 eu acho. Ou era
músico, ou jogador de futebol. Eu tenho aquela foto, de 1933 que mostra um
negro. Ele driblava todo mundo, chegava na frente do gol, sentava na bola.
Ai, quando chegava todo mundo, ele fazia o gol... [risos]. Ele provocava, era
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muito bom. [...] Negros tinham pouquíssimos e já havia algumas pessoas do
Nordeste. Mas não eram muitos.

E continua, afirmando que era um modo de ver a vida muito diferente.
Talvez seja pelo clima... Aqui as pessoas assistiam muita televisão. Eu vim
de um lugar em que as pessoas brincavam até tarde na rua... A perspectiva
era outra. Aqui, nós tínhamos muito pouca brincadeira de rua. Por outro
lado, eles tinham um contanto maior com a natureza, aqui. E todo mundo
vivia por conta da ferrovia... O mundo era a ferrovia.

O Sr. Gilmar conta que gostava muito de morar aqui, como uma vila ferroviária.
Tudo tinha aqui. Me lembro, quando criança, na antiga estação, parava o
carrinho pagador e, no final do mês, os nossos pais recebiam. Os ferroviários
faziam fila e, muitas vezes, eu ia com o meu pai, bem criança. Tudo o que se
ganhava, se gastava aqui. Tínhamos o mercado, que tinha o açougue do seu
Albertino, a venda do Seu Abel, lojinhas, na frente, a venda do seu Zé do
Mercado, a padaria do Seu Pires. A gente ia comprar pão, quando a mãe
mandava, com caderneta. Às vezes chegava só metade do filão de pão em
casa, que a gente vinha comendo pelo caminho. [risos] Era muito bom de
viver de morar, mais do que hoje. Aqui misturava muito esse contexto de
patrimônio humano e cultural, como vila, como história. Era
verdadeiramente uma família, uma família ferroviária.

Conta o Sr. Gilmar que seu pai entrou na ferrovia em 1946, quando estava terminando a
concessão para os ingleses. Trabalhou até 1971, como mecânico do sistema funicular. Seu avô
materno veio na década de 1920, como imigrante português. Diz que “a colônia portuguesa
era maior, eram uns 80% dos trabalhadores eram portugueses”.
Comentando sobre o que significava trabalhar na ferrovia, Dona Anézia diz: “eu acho que é
uma vida feliz, de trabalhador. Tinha muito emprego... Pelo menos agora tá aumentando um
pouquinho, mas faltou bastante. E agora está mais difícil porque tem que ter mais estudo”.
Sobre sua mudança para a vila, Eduardo conta que queria uma vida mais tranqüila, ter mais
tempo para ler e estudar e que, então, lembrou-se de Paranapiacaba, que tinha sido analisada
em seu trabalho de conclusão de curso. Diz “me encantei, a vila era muito genuína”. Comenta
que, na época que decidiu morar lá, estava tudo muito abandonado: “tinha um problema sério
de invasão de casas... Naquela época, em 1998, ainda era da Rede Ferroviária, então, fui
procurar uma casa na Parte Alta. Mas aí eu soube que a rede estava locando para não
ferroviários na parte baixa. Eu não pensei duas vezes!”.
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Sobre o que foi mais difícil em sua adaptação, diz que, inicialmente, foi acostumar-se ao
clima e também que “a hospitalidade em Paranapiacaba é uma coisa muito recente.... As
pessoas eram todas funcionárias da mesma empresa e, se você não era ferroviário... Me
chamaram de forasteiro, até de imigrante... Mas aí eu falava: Paranapiacaba é um patrimônio,
é também de quem mora no Chuí. Hoje acho que já estou bem ajustado à vila”.
Quando perguntada sobre o que mais gosta em Paranapiacaba, diz dona Francisca: “é a
temperatura, a neblina, não gosto de calor... eu gosto de tudo em Paranapiacaba. A vida da
gente, né? Tudo aqui é totalmente diferente de outros lugares”.
Já para Neuza é: “a vila em si, as construções, essa mata que a gente gosta... Isso aqui tem que
continuar existindo, tem que preservar, é diferente. Coisas que eu tenho paixão são o
castelinho, o Big Ben, o clube Lyra Serrano. Outra coisa maravilhosa que nós temos é a nossa
água”.
Quando perguntado sobre o que gosta em Paranapiacaba, diz o Sr. José:
Aqui todo mundo gosta de mim, eu gosto de todo mundo. Nunca briguei,
nunca apanhei, nunca bati. Todo mundo é amigo de todo mundo. Eu gosto
desse lugar. Eu quis comprar uma casinha em Ribeirão Pires e minha mulher
disse que daqui só sai morta. Eu tive 10 filhos, agora, a gente só tem 8, e
todos os 8 filhos tão aqui pertinho da mãe, e ela está vendo os filhos todo
dia.

O patrimônio arquitetônico é o que o Sr. Gilmar mais gosta em Paranapiacaba:
Você vê como as casas eram arrumadas, você viu aquela casa quando
criança e, hoje, em estado de abandono, dá dó. A rede dava condição dos
nossos pais arrumarem a casa. Quem conheceu a vila há uns 45 anos... Agora
está muito ruim... Muitas casas estão fechadas, vazias, sem ventilação... Os
telhados vão começar a cair. Isso é muito triste. Eu acho que se abrisse uma
licitação... Primeiro, para morar na vila tem que gostar daqui. Tem que ter
identificação com a vila. Eu acredito que se a prefeitura fizesse uma licitação
e conseguisse trazer filhos de ferroviários para morar aqui, pessoas que
tiveram vínculo lá atrás... A gente encontra gente que diz que gostaria de vir
morar aqui, mas encontra dificuldade. Não deve ser tudo empreendimento.
Acho que tem que ter história também... A história vai embora e não vai
sobrar ninguém para contar. Meu avô, Ântonio Augusto, conhecido como
“pata-larga”, muito forte, veio de Portugal. Ele deu o sangue dele para
ajudar a construir esse patrimônio, como os outros. Minha mãe contava
que tinha tosse comprida, febre-amarela... Toda uma história sendo jogada
no lixo.
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O Sr. Adalberto pensa por um minuto...
O que eu mais gosto de Paranapiacaba... é difícil. Eu venho pra cá com
uma vontade tão grande, sempre, que é difícil focar. Eu acho que o clima é
diferenciado pela aproximação com a Serra do Mar, como um primeiro
contato com novos ares que chegam até a gente, que tudo se renova... A
arquitetura é estruturada com um desenho próprio, único, tudo ao seu redor é
fantástico. A Mata Atlântica, a biodiversidade... agrega muito para um
homem que andou com a cara suada, a neblina, a fumaça, o apito, os trens
essa atividade todinha que existia aqui, essa comunidade, que era um bloco
único, que vivia como família. Apesar das dificuldades... Não vamos excluir
as dificuldades. Havia dificuldades extremas, inclusive com a temperatura.
Para secar uma roupa aqui, você tinha que botar sua imaginação para
funcionar em cima do lugar mais seco que tinha aqui: o fogão, porque, no
resto, demorava 3 dias para secar uma roupa.

Continua, abordando o contato com produtos estrangeiros:
A primeira cooperativa de consumo do Brasil foi aqui, o primeiro
“sindicato”, foi com base nos ferroviários que vieram para cá. Isso tudo dava
uma facilidade de compra, uma diversidade. Depois da guerra, parou, devido
às dificuldades de além-mar, um navio não podia atravessar para cá com
facilidade. Aí, começou uma degradação mais violenta. Sem falar de Getúlio
para cá, que deu a ferrovia como relegada ao passado, estava nascendo um
Brasil novo, a Nova República, então, nós entramos nessa e esquecemos ...
como Juscelino Kubitscheck. A partir daí a ferrovia era zero e a rodovia era
tudo. É outro capítulo da história.

O Sr. Cláudio diz: “sempre vivi aqui em Paranapiacaba. Só saio daqui para aquele lugar... São
várias coisas que eu gosto aqui, mas fica ainda a lembrança do que era Paranapiacaba, que
hoje já não é mais. Acima de tudo, união, muito amor, respeito”.
O que Zélia mais gosta em Paranapiacaba é que:
aqui o tempo passa de uma forma diferente, é como se vivesse em outro
tempo, outro lugar. Talvez por causa da neblina. Aqui você consegue dormir
uma noite maravilhosamente bem. A temperatura varia muito pouco, é muito
agradável, a água é boa. Apesar de todas as dificuldades... Você conhece
todas as pessoas... Você se sente amparado. Fora daqui você é mais um, aqui
não, você tem uma identidade. Você vai no posto médico, abraça todo
mundo, vai na prefeitura, conhece todo mundo. Isso faz uma diferença. São
coisas que na cidade a gente não tem mais.

O que mais gosta em Paranapiacaba, diz Eduardo que são muitas coisas: “o modo de vida é
uma raridade. Não é rural, você mora no meio de uma floresta. Está em relativo isolamento,
no alto da serra. Tem culturas e hábitos que são daqui, que eu nunca vi em lugar nenhum”.
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Sobre o que os entrevistados não gostam, as respostas variam, mas em geral, comentam que
as relações humanas se transformaram muito com as mudanças na ferrovia. Para dona
Francisca, “antigamente eu gostava porque todos se conheciam. Agora vem gente diferente...
Aqui, tinha uma regra, a rede não admitia entrar assim. A gente fica com medo. Temos que
viver com esse costume”. A relação com os novos moradores, continua:
É difícil... Eu conto estórias, sou poetisa, dou muita entrevista para jornal e
televisão... Eles acham que eu não devo fazer. Mas eu sempre fiz. Eu gosto,
acho que é bom divulgar Paranapiacaba. Todos os lugares antigos têm sua
história e acho que tem que contar. Na Amazônia não tem o boto, que
engravida as moças? Porque eu não posso contar do pau-da-missa, do largo
dos padeiros... porque chama largo dos padeiros??? Tem motivo. A minha
vida é com cadernos escrevendo poemas sobre a vila de Paranapiacaba.
Essas coisas que têm a ver com Paranapiacaba.

E recita um poema:
Aqui a vila é mágica
A vila aparece e desaparece
Tem horas que você vê o morro
Tem dia que você não vê nada
Parece um grande caldeirão
Que você põe para esquentar
E a fumaça vem para a vila apagar
Tem bruxa no pedaço com sua vara de condão
E Poe fogo no fogão
A fumaça aparece
E a vila desaparece
Como num passe de mágica
O morro a sumir
A fumaça a persistir
O dia não passa
Nem as horas
Só fica a fumaça
Na cidade mágica.

Prossegue: “De tudo eu faço estórias, poemas... Porque eu não vou fazer? Eu tenho que me
calar? Diante desse pessoal que chegou aqui agora... Tem gente que fala que eu fico
mentindo... Mas a historia é estória... O que é a história? Contos!!!!”.
Para o Sr. Adalberto, o que não agrada é:
A atitude de irresponsabilidade com o contorno humano. Esse humano não é
o da minha época, é um humano importado. [...] Quando você trabalhava
aqui, tinha uma conduta disciplinar mental, sem ser obrigado a respeitar
porque o homem te botava o dedo nos olhos. Não. Havia uma necessidade de
respeito. O respeito foi totalmente perdido. Hoje, se há uma norma, eu faço
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questão de quebrar. De não respeitar. O que me aflige muito é a atitude da
vila.

Afirma que as laterais das casas tinham hortênsias, o fundo, quaresma, primavera, buchinho...
Você andava para todo lado sem que alguém lhe fizesse um mal. Hoje, você
não pode fazer isso em certos horários. Pode até se assustar com uma pessoa
que, se favorecendo desse esconderijo natural da neblina, te dê um susto e
faça coisas mais... Sem falar no vício que impera aqui hoje. Na minha época,
eu não me lembro de consumo de bebida. Tinha uma cadeia de uns 5 metros,
no andar de cima ficava um guarda e embaixo, a cadeia, sempre aberta. Não
havia pessoas presas.

Já para o Sr. José, é a serração o que não gosta em Paranapiacaba, porque “a gente não vê
nada. Hoje, até que melhorou, antigamente, eram 6 meses chovendo... Olha, aqui chovia tanto
que as mulheres lavavam a roupa em casa e levavam para as caldeiras, em 10 minutos secava
a roupa”.
Zélia pensa por alguns segundos e diz que uma coisa que a aborrece muito, hoje em dia, são
os cães abandonados na cidade. “Antes”, assegura, “era muito comum a gente ter que reduzir
a velocidade na estrada de terra porque tinha um bichinho passando... mas hoje não. Para os
nossos animais, o cão é um problema muito sério”.
Sobre o patrimônio da vila, um dos entrevistados diz:
Antigamente, tinha patrimônio, mas já não temos mais. A Prefeitura
chegou... Olha, isso aqui [aponta para o largo dos padeiros], era uma
pracinha onde nos tínhamos nossos quiosques, totalmente diferente disso que
você está vendo... Olha como fica preto de lama por causa da neblina... Isso
não pode ter aqui. Eu vejo e até me revolto. O que é patrimônio tem que
preservar o que está... Não é pintar janelas de amarelo, modificar o
castelinho como fizeram... modificaram por dentro, o banheiro todo de
ladrilho, a pia... Já deixou de ser patrimônio histórico. A vila está ficando é
moderna. Agora dizem que tem o CONDEPHAAT e mais não sei o que para
tomar conta dessa parte... Onde estão eles????

Já a Sra. Neuza conta que a relação das pessoas de Paranapiacaba com o patrimônio
“mudou... tem pessoas que ainda têm um carinho muito grande por Paranapiacaba, mas tem
outras que só vem usufruir do local. Não tem o carinho que muitos antigos ainda têm. Claro
que outros que estão chegando e têm uma paixão pelo lugar.”
O Sr. Gilmar afirma que:
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O maior patrimônio daqui são as pessoas. Tem que restaurar a casa e
trazer novamente as pessoas. Na minha opinião, o trem não volta mais... Mas
temos que resgatar esse conjunto arquitetônico e trazer os antigos
ferroviários e suas famílias, para fortalecer um pouco mais a história, né?

“O que eu não gosto? De quem não gosta daqui”, enfatiza Eduardo:
Eu sonho que um dia só vai morar aqui quem queira! Não por falta de opção.
Não é a maioria das pessoas, mas tem. Aqui não é a periferia da cidade, é o
patrimônio da cidade. Que tem problemas de periferia, mas não é periferia.
Eu não sou contra inclusão social. Mas inclusão social em patrimônio não é
o caso. Há necessidade de habitação popular por parte da Prefeitura, mas não
em Paranapiacaba. Ao contrário, quem vem pra cá tem que ter consciência
que é um patrimônio, que a casa dela é um museu... É um ecomuseu, as
pessoas moram dentro de um museu vivo.

Opinião compartilhada por Zélia e Gilmar, em sua essência, conforme apresentado em seus
relatos.
Um dos entrevistados afirma que a relação com a prefeitura é confusa, pois, em alguns
momentos:
Age como empreendedora do turismo, aí o discurso é: ‘nossa, eles querem
tirar a gente, vão trazer gente fora, estão excluindo a comunidade
tradicional’... Que é outra estória, dá para contar nos dedos quem é
comunidade tradicional de verdade em Paranapiacaba. A pessoa tradicional é
ferroviário e seus descendentes... E ingleses, que não tem nenhum. O grupo
da invasão, veio na década de 1980, já está aqui há 20 anos, e falam que é
comunidade tradicional... É complicado.

Diz Dona Francisca que:
A vila mudou totalmente... Aqui, foi um fracasso depois que privatizou a
rede. O povo ficou sem emprego, sem casas, sem as suas mordomias... A
falta dos trens na vila de Paranapiacaba foi uma derrota para todos nós.
Antigamente, nem fechadura tinha nas portas, porque todo mundo se
conhecia. Agora, já somos obrigados a ter fechadura nas portas. Nossas
casas eram todas pintadas e arrumadas pela rede. Pagávamos apenas uma
taxa. Minha filha, para você entrar aqui, precisava de autorização da rede.
Nossas casas eram todas pintadas e arrumadas pela rede. Paranapiacaba era
vila de primeiro mundo. Agora já não é mais. A principal mudança, a pior,
foi a privatização. Com a privatização acabou a vila. O que mais desgraçou
foi isso, o povo ficou sem emprego. Paranapiacaba era vila de primeiro
mundo. Agora já não é mais.

“A principal mudança foi a privatização” também afirma a Sra. Neuza. E completa:
A gente estava acostumado com o povo da ferrovia. Aí teve a privatização,
teve a invasão de pessoas que não tinham nada ver com aqui... Isso foi um
choque para a gente. Ficou um tempo abandonada. Aí veio a prefeitura de
Santo André e melhorou. Isso aqui não podia ficar totalmente abandonado. O
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que atrapalha muito é a condução, que temos muita dificuldade. Tirou o
trem, muita coisa mudou.

Afirma que: “Paranapiacaba caiu muito... Existem muitas pessoas desempregadas, devido à
privatização que teve. Não é mais a mesma Paranapiacaba. Eu vejo hoje uma Paranapiacaba
carente de tudo - de trem, de emprego...”.
Dona Anézia comenta, sobre os moradores Paranapiacaba, atualmente:
Olha, o pessoal daqui... Os que tinham foram embora, a maioria. Só tem aqui
quem? Deixa eu ver... Pouca gente... Aqui na parte baixa, tem o Pinheiro, o
Zé, o ‘véio’ Calazans... Eu acho que é só. Teve muita invasão nas casas, veio
gente até de Osasco, de Jundiaí, os favelados de Mauá para morar aqui... Aí
a prefeitura entrou, fez despejos. Ficaram alguns dos novatos que
conseguiram ficar nas casas... Que têm com que pagar aluguel e aí estão
vivendo.

“A vida aqui hoje?”, diz o Sr. José, quando perguntado sobre o que mudou:
Olha, moça, hoje, aqui, já não tem mais nada, não tem mais quase ninguém.
De primeiro, aqui em Paranapiacaba... Essa serra corria do quinto patamar
até Piacagüera, você conhecia todo mundo. Antigamente, aqui, era uma
família só. Estranho não morava aqui não. Só morava aqui quem era
empregado. Se perguntavam, onde mora fulano, a gente sabia... Era tão bom
aqui antigamente...

O Sr. Adalberto fala das mudanças em Paranapiacaba:
Morei em Paranapiacaba até 1958, quando fui fazer o serviço militar. De
1958 a 78, eu estive agregado ao exército, e, vez por outra, eu tinha
facilidade, pela locomoção a São Paulo, de contato, pelo trem. Vinha para
Paranapiacaba para matar a saudade dos meus tios, primos, meu avô e minha
avó já eram falecidos. Nessa época, só de olhar, já dava para perceber o
marasmo, a letargia, em todo o ambiente, pela não manutenção da chefia do
grupo ferroviário. Como eu disse, o foco está no dono, se o dono não está,
está longe, em Brasília, a “coisa” fica mais aberta para qualquer aventura... E
a administração peca pela falta de contato. Pelas administrações sucessivas
que houve, verifico toda uma desatenção para com o patrimônio, para com a
identidade. Na época dos ingleses, tinham uma norma de conduta que tinha
que ser observada. Ai daquele que não cumprisse com suas
responsabilidades.

De mudanças, comenta o Sr. Gilmar, “principalmente de 1980 para cá, muitos ferroviários
foram embora da vila. Nesse período foi desativado o funicular, que virou museu, teve muitas
aposentadorias. Então, os laços de amizade foram se perdendo”.
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Para Dona Anézia, as principais mudanças foram os desmanches de casas. “Muitas foram
derrubadas. E a maioria delas foram os próprios moradores que levaram as peças. Você tem
ali a do Dr. Marum, por exemplo, era muito grande, e a única que tinha armário embutido...”.
Com relação ao que mais sente falta na vila, o Sr. Gilmar diz:
O trem... Você ia até a Luz, sentadinho... E que o relacionamento entre as
pessoas fosse um pouquinho melhor, e o relacionamento com o poder
público, também... Que tenha essa aproximação. As pessoas que aqui moram
e governam têm que cuidar daqui com carinho. Para que as crianças que vêm
aqui, com as escolas, falem: ‘estive em Paranapiacaba há 10 anos e como
está bonito hoje!’.

Quando perguntada sobre do que sente falta em Paranapiacaba, Dona Anézia também
remete aos trens. “Era subúrbio, tinha o expresso. A viagem era melhor. Tinha condução mais
barata. Apesar de que a gente tem ponto de ônibus bem pertinho de casa, mas não é a mesma
coisa não. Sinto saudade dos trens porque era mais animado”. Alguns relatos reforçam a
preocupação com a vila. Teve uma época, diz Zélia, em que as pessoas começaram a viver em
Paranapiacaba “porque não pagavam água, luz”. Atualmente, de maneira simplificada, para se
conseguir uma casa em Paranapiacaba, a Prefeitura abre e divulga um edital. No dia
determinado, os interessados apresentam uma proposta de valor de aluguel que estão
dispostos a pagar. Fica com a casa quem oferecer o valor mais alto. Zélia comenta que são
necessárias “pessoas que entendam esse lugar, porque ele tem um espírito, uma dinâmica.
Para conhecer Paranapiacaba você tem que usar todos os seus sentidos. Têm pessoas que não
conseguem ver Paranapiacaba, ela não se mostra”, fica escondida por causa de chuva e
neblina.
Para Zélia, o que mais faz falta em Paranapiacaba é:
Uma fundação. Que o poder público estivesse presente, as Universidades,
outras pessoas também, e que essa comunidade que estivesse gerenciando,
pudesse dar uma continuidade aos projetos. A gente precisa de políticas
públicas que tenham continuidade. Uma fundação, um órgão, que tivesse o
Ministério Público envolvido, outras... Porque Paranapiacaba não é de Santo
André, não é de São Paulo... Nós somos um patrimônio, que está além disso.

Esta opinião é também compartilhada por Eduardo.
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Trabalho

Conta o Sr. José, sobre o trabalho na ferrovia:
Meu emprego era preparar o trem para ir para São Paulo, chama manobra.
Vinha a carga de Santos, aí, ia para Ipiranga, São Caetano, Mauá, Paulista,
Mooca. Vinha o vagão, de Santos, tinha o locobreque... Agora, o vagão vem
atrás, antigamente, ao invés de vir atrás, o vagão vinha na frente.

O Sr. Cláudio explica que, desde criança, trabalhava na pensão da família.
Era de manhã até a noite. Eles [os funcionários da ferrovia] trabalhavam 24
horas, e o pessoal vinha todo aqui. Só sentadas eram umas vinte e poucas
pessoas, naquela época. Nós íamos levar marmita. Tinha muita gente que
comia aqui, mas para quem tava trabalhando, nos íamos levar... Almoço,
janta, café... Lá no patamar, para pegar a maquininha que chamava
locobreque, que vinha da Inglaterra. Então, nossa vida era o dia inteiro
trabalhando.

“Ah”, diz Dona Francisca, “o ferroviário ganhava bem”:
A ferrovia dava conforto para os ferroviários. A família tinha proteção...
Naquele tempo... Porque corria muito risco de vida. A gente tinha uma vida
bem privilegiada. Tínhamos também o privilégio de estar um tempo aqui, no
Rio, em Santos... Hoje, ainda, todo mundo quer entrar na CPTM, na MRS,
porque tem um salário bom.
O Sr. Adalberto comenta: “meu pai veio da Bahia, é conhecido como o
“Baiano”. Ele, através da facilidade de conhecer música, teve uma facilidade
de se aproximar da administração da ferrovia, depois, ainda mais, com o
advento do futebol. Ele se tornou um interessado no novo esporte e, daí... as
asas do sucesso se abriram mais facilmente para ele.

O Sr. Adalberto comenta que seu avô era fiscal e que, por isso:
Ficava embaixo dos locobreques, fazendo o ajuste do cabo de aço para
melhorar a aderência, analisava a segurança. Então, às 9h30 e às 17h30, eu ia
buscar uma garrafinha de café e pão com mortadela. Todos os dias. Ele não
saía de baixo do trem. O trem saía, eu ia correndo para debaixo, ficar com
ele. Eu vivia esse clima ferroviário através do meu avô. Via toda aquela
responsabilidade, a manutenção, aquela vibração, a passagem dos trens
carregados... Passando e levando mercadorias. Para mim, aquilo era um
progresso, uma evolução. Naquela época, eu não sabia que era uma
evolução. Eu sabia que era um trânsito, mas não sabia o valor agregado
daquele trânsito, que era São Paulo se desenvolvendo, né? Toda essa
atividade... Às vezes eu montava no locobreque e ia ver a namoradinha lá
embaixo, na serra... Eu vivia subindo e descendo essa serra... Se você puder
ter a sensação de ficar ali próximo à serra, e ver aquele barulho do cabo
de aço, descendo, com aquelas polias em movimento e receber aquele ar...
Que vem tão sereno, tão gostoso... Isso fica... [ele se emociona] Isso fica... E
hoje eu vejo isso tudo parado. Dói... Dói pela razão daquela agitação, da
vivência, daquele respeito, daquela afetividade, do salário, enfim... Daquilo
tudo que o homem agrega a si naquele momento. Quando isso tudo para...
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Nós já estamos aqui há algum tempo, você escutou algum movimento de
trem passando, o apito???? O trem a vapor tinha uma característica
preponderante, que era o apito. É inimaginável o valor desse apito numa
serra. Ele ecoa, vai longe... Isso me traz toda uma volta ao passado... Isso se
perde... Pelo descaso, pela ferrugem pela atrocidade do roubo do que restou,
da falta de respeito pelo que, afinal de contas... A nação dependia disso.
Ninguém faz a pergunta: o que representou isso para nós? Hoje, eu luto, não
para que isso volte, daqui até lá embaixo, a vibração das locomotivas, não,
não ... Isso é passado. Mas por que não subexistir esse passado, agregado ao
moderno, de uma forma a levar aos nossos futuros personagens da história
aquilo que foi um marco, zero, e que partimos para uma evolução tão
grande?

Sobre o trabalho hoje, especialmente a falta de oportunidades, o Sr. Adalberto comenta:
A gente faz uma comparação com os habitantes atuais, agregados nos novos
tempos. Eles trazem problemas que na minha época não existiam. São
problemas sociais. Eles não têm trabalho, que tenha uma rotina. Trabalhar é
uma necessidade, para a própria estabilidade emocional do indivíduo. Essa
imagem das pessoas, hoje, é separada das obrigações necessárias para o
cotidiano. É desconcertante e é um caminho aberto para as drogas,
desocupação, alienação, falta de respeito, degradação menosprezo, falta de
responsabilidade, até o próprio respeito físico por ele mesmo.

Sobre o trabalho na ferrovia, conta o Sr. Cláudio:
Nós éramos ferroviários desde que nascemos...todo ferroviário vinha aqui, às
vezes, 2h da manha. Sabe qual o horário deles, da ferrovia? Das 14 às 2h,
das 2h às 14h, dois turnos. Aquilo ali era um inferno. Aquele rapaz [aponta
para um colega7] ali era maquinista. A única máquina que eu não trabalhei
foi o locobreque, era um castigo. Às vezes parava, para um conserto, mas
eram 24 horas trabalhando. E ele, por exemplo, tinha que pegar serviço no
meio da serra, quando ela estava parada e tinha que descer de trolinho, já
ouviu falar? Era perigoso, às vezes atingia uma certa velocidade e depois não
podia parar, houve muitos acidentes. Com ele mesmo, ocorreu um acidente,
outro colega nosso, também, não conseguiu parar, caiu de cabeça, quase caiu
do viaduto, era problemático mesmo. Fora o próprio serviço, era a máquina
quente e toda aberta, você pegava aquela caloria e todo aquele vento gelado,
chuva, era triste. Eles eram uns verdadeiros heróis, a serra formou muitos
heróis. Muitos faleceram. Éramos todos ferroviários... Os lamentos, aqui, a
gente ouvia todo dia. Trabalhava muito, ganhava pouco, alguém se
machucou, atropelamentos... Eram muitos. Não tinha luz elétrica... Era
lampião a querosene. A gente ia dormir com vela na mão. Só esse prédio, o
cinema “Flor da serra” tinha luz elétrica. Depois que permitiram ao meu pai,
com muita conversa, puxar a luz pra cá, aí compramos a primeira geladeira.

7

Esse colega, Sr. José Mário, preferiu não ser entrevistado, mas mostrou alguns desenhos e estórias em
quadrinhos que criou, retratando, entre outros temas, a vida e o trabalho em Paranapiacaba. Uma imagem é
apresentada na figura 18.

127

Figura18 - História em quadrinhos sobre a ferrovia
na serra

O ferroviário trouxe para São Paulo uma série de funções que inexistiam aqui, segundo o
Sr. Adalberto:
Não tínhamos sequer água encanada, as casas eram feitas de taipa, portas
eram com tramelas, janelas eram sem vidros, enfim... A ferrovia trouxe para
cá um fator preponderante do desenvolvimento: a qualificação da mão-deobra do homem. E que abriu-se para nós como um aprendizado. O inglês nos
deu o ensinamento de como fazer. Quando eu digo o inglês, é quem vem
atrás: o espanhol, o português, o italiano, quem veio se agregar à massa de
trabalhadores. O inglês veio para traçar diretrizes, cumprimento de normas,
condutas e fazer respeitar o que estava escrito. Mas o português se deu ao
trabalho de dar lições... Nem com colher de pedreiro nós tínhamos
facilidade. Nós não conhecíamos isso, imagina, assentar tijolo? Isso era
inconcebível. Haja vista que os próprios trabalhadores que estiveram
presentes antes da inauguração da ferrovia, permaneceram em casas de taipa,
cobertas de sapé, sem higiene. Eles deram para nós uma fortuna de
conhecimento tão grande, que não sabemos calcular seu valor. Veio o
ferreiro, mais pra frente, o eletricista, o mecânico, os manobristas, o
manuseio com o metal.

O Sr. Cláudio diz que se sente privilegiado por ter se aposentado na ferrovia como
maquinista:
Era muito trabalho, começamos com 12h, depois veio o apogeu, eram 3
turnos, 8 horas, às vezes menos. Eu vim para o paraíso, que é a cremalheira,
a parte mais gostosa da ferrovia, para mim. Vou te explicar, em 27 minutos,
estamos na Baixada santista, com a cremalheira, voltando, 23 minutos, uma
hora certinha, não dá? Então, eu, descendo, em uma hora, estou aqui em
casa. E a paisagem que tem aqui em baixo, pena que você não conheça, é só
mata. Lógico, que, quando tem neblina, é só o trabalho, mesmo. Mas é um

128
passeio admirável. Ali, você tem tudo quanto é fruta, caça, ave. É absurdo,
tem onça, muita gente pensa que isso aqui é brincadeira, mas tem muita onça
aqui, fora as cobras. E, desde moleque, a gente gostava de ir no mato, pegava
muita fruta. Medo de cobra eu nunca tive, a gente respeita, né?

Descreve o trabalho, contando que a carga vinha de São Paulo, através de máquinas
locomotivas elétricas ou a diesel, e ficava no pátio.
Aí, nós vínhamos com a carga lá de baixo, Santos, deixávamos num pátio,
fazíamos a volta com a máquina, engatávamos no outro pátio. No prazo de 6
minutos, que é o intervalo de uma máquina para outra, na serra, porque não
pode subir e descer ao mesmo tempo, o sentido é um só. Para descer, levava
27 minutos, para subir, 23 minutos. Não tem intervalo, não tem patamar,
como a Serra Velha. A Velha eram 5 patamares, e levava 1h10-15min. Não é
o caso dessa, que vai direto. Chegava lá embaixo, era a mesma coisa que
aqui. Largava a carga, ia para o outro pátio, engatava e trazia pra cima. E
isso era 24 horas, sem parar. Se você pudesse descer a pé, você ia ver que
obra de arte que é. Tudo levantado com a mão. São 13 túneis e 16 viadutos.
Eu sempre gostei do que eu fazia. Por isso eu entrei na ferrovia. Eu gostava
das máquinas. A gente foi se aventurar e deu certo. Graças a Deus, só deixei
amigos, isso é que é importante. Eu nunca fui puxa-saco de chefe nenhum.
Eu podia sair com algum chefe... mas eu gostava do que eu fazia. Era um
simples maquinista. As amizades que nos tínhamos aqui, nem te conto como
eram. Era fora de série, bom mesmo.

Importante relato abordou as mudanças sociais decorrentes das relações de trabalho
estabelecidas pela Rede Ferroviária Federal - RFFSA:
A época do José Mendes Botelho foi um capítulo à parte. Mandaram embora
a mão de obra extremamente qualificada que tinha aqui e trouxeram os
mineiros. Ele [José Mendes Botelho] chegou aqui e nós tínhamos a estória
dos 80% de aumento que a Rede Ferroviária tinha dado e aí entrou o
governo militar, que suspendeu. Começaram fazer greves, tudo junto. Ele
chegou, era um engenheiro recém-formado, e disse “manda esse povo
embora, que eu trago mão de obra de Minas, em caminhão. [...] Teve uma
época, que fizeram de tudo para denegrir a imagem das pessoas que
moravam aqui, a auto-estima baixa. Então, durante 30 anos era como um
castigo da rede ferroviária vir para cá. Então, quem nós temos aqui? Os
últimos que chegaram? São pessoas que têm sérios problemas, antes eram
engenheiros, chefes, médicos [...]. E a rede ferroviária usava isso como
desculpa para abandonar Paranapiacaba... E foram tirando as escolas, as
coisas...
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Turismo

Zélia comenta que o período de transição entre a administração da RFFSA e da Prefeitura
Municipal de Santo André foi muito complicado para os moradores.
A ferrovia tinha um discurso, que, depois, a gente descobriu que não era
verdadeiro, mas, enfim, era o discurso. Eles achavam Paranapiacaba muito
legal e reconheciam o seu valor, mas a rede ferroviária estava em
privatização já naquela época e não haveria mais interesse em que ela
permanecesse como uma vila operária ferroviária, porque casas para abrigar
empregados era coisa do século passado, isso em 1988... Era coisa de inglês,
e não tinha nada a ver com a atual realidade do país e a ferrovia era só para
transportar carga. [...] Aí eu entrei em pânico porque nós vivíamos por conta
da ferrovia. Na Parte Alta, eram os aposentados, eram as pessoas
particulares, mas muitos tinham ligação ferroviária e, aqui em baixo, para
você morar tinha que ser ferroviário[...]. Isso aqui foi tudo sucateado... Eles
fizeram o tombamento, permitiram fazer, porque fizeram uma grande
bobagem, que foi queimar a nossa antiga estação. Botaram fogo, e aí houve
uma revolta. [...] E nós vimos, pelo tombamento, que o caminho era o
turismo, um turismo sustentável.

Diz: “Nós vimos que não tínhamos condições de comprar três levas de terra, os operários”, e
aí começaram as tratativas do prefeito Celso Daniel. “Também era uma preocupação que o
lugar continuasse sendo público, porque havia pessoas que queriam transformar isso daqui um
condomínio particular... Foram dez anos de luta do Celso, quando ele morreu foi o dia que ele
assinou” a aquisição de Paranapiacaba.
Sobre a vila investir no turismo, diz Zélia:
Nós começamos a conversar sobre isso, por volta de 1987, por conta do
tombamento. Pensamos: ‘e agora? Vamos virar um local deserto,
abandonado, como a gente vê nos documentários sobre lugares que perderam
sua função?’ Como fazer para preservar esse patrimônio tão importante para
as futuras gerações? E aí, a única saída que nós encontramos foi o turismo. O
turismo tem um lado bom... Você tem um contato com as pessoas, mais
pessoas conhecem esse patrimônio.

“A meu ver, nós temos que decidir qual é o público-alvo que nós queremos trazer para
Paranapiacaba”, afirma Zélia. E fazer dois trabalhos a partir daí:
Divulgação e que as pessoas envolvidas com o turismo se capacitem pra
receber esse público. Eu imagino que é um público de casais, mais de 30
anos... acho que deveríamos ter algumas atividades culturais que tivessem a
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ver com esse perfil... não sei, chorinho, música clássica, uma peça teatral, ou
um filme, que foi filmado aqui, ou mais antigo, coisas do gênero. Nós
teríamos que definir e aí você vir para Paranapiacaba, ter alguma coisa para
fazer. Mas, eu sempre digo pro pessoal, nada pode ser maior que
Paranapiacaba. O atrativo mesmo sempre tem que ser Paranapiacaba. “Vou a
Paranapiacaba” e não “vou ao Festival de Inverno”. O atrativo principal
pode ser: uma noite em Paranapiacaba, ver as estrelas em Paranapiacaba, que
é uma experiência única. A névoa de Paranapiacaba, o fog, como queira
chamar... Precisamos ter um calendário de eventos que atraia, sim, público,
mas não aquele monte de gente, sabe? É meio complicado, depende de como
você vai fazer isso... Mas não é impossível. Eu sonho com isso. Mas
precisava mais pessoas sonharem como a gente...

Dona Francisca comenta:
O turismo é bom, traz dinheiro para a população. Mas, se investissem... Não
vejo investimento nenhum. Que atração você tem aqui? Falei para a
prefeitura: ‘coloca um teleférico lá em cima no mirante, vai até lá embaixo...
Aí o turista volta de trem’. Ou, então, ‘arruma a estrada inglesa, o turista
desce a pé e volta de trem’, não é? Fica só nisso aí. Você vem para um lugar
para que? Para se divertir. Para ficar passeando que nem bobo não dá. Está
muito difícil vir gente visitar. Se o turista quiser uma fruta, não tem. Uma
condução terrível... Você pega um ônibus, anda um pedaço, ele quebra.
Então, o turismo está muito devagar em Paranapiacaba. Tem dia que eu abro
minha lojinha, fico o dia inteiro trabalhando e ganho R$ 10,00, e quando
ganho... É o turismo de Paranapiacaba. Essas barracas [diz apontando para o
Largo dos Padeiros] abriam de 2ª a 2ª... Não abrem mais. Você vai ver,
amanhã é sábado, não tem turista... Para você vir para cá, tem que ter um
atrativo, se não, a pessoa não vem mais.

Abordando a proposta do trem turístico, Dona Francisca fala: “tendo o trem, já é um passeio...
Eu fui na inauguração do trem para Jundiaí, é muito luxo! Vamos ver se vem para cá”.
Neuza acha o turismo “uma coisa ótima, porque gera emprego para o pessoal da vila”. Conta
que seu filho faz faculdade de biologia e é monitor na vila:
Só que a monitoria cai muito em época de férias. O pessoal não vai vir para
Paranapiacaba, eles querem realmente viajar, curtir praia. É uma época que
fica difícil para todo mundo aqui na cidade. Graças a Deus a gente está
recebendo um turista mais padronizado... Antes eram mochileiros, eles não
consumiam na vila, iam para a mata. O turista que está vindo hoje tem mais
consciência, através dos monitores. A vila investir no turismo é excelente.
Precisa, claro, de mais atividades para trazer o povo para cá.

Diz Dona Anézia que a vinda de turistas:
É legal porque, de vez em quando, tem festinha aqui, que antes a gente não
tinha. Mas, no meio dos turistas vem muita gente ruim também, né? Tem
muito roubo. A gente não sabe quem é e quem não é turista, muitos ficam
por aí, muitos vão para a mata... A vila sempre foi sossegada... Se aparecia
alguém na estação, o segurança botava de volta, não ficava por aqui. Agora,
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eles vêm de ônibus. Tem quem vem até escondido nos vagões. Uma vez
passaram cinco... Se tivesse segurança, tocava embora...

Sua opinião sobre a vila investir no turismo é: “o jeito é só esse mesmo. Não tem outro não.
O turista tanto traz alegria, quanto, para muitos também traz o dinheiro. Aqui não tem
fábrica...”. Conta que tem 4 filhos que trabalham, ou trabalharam, com a recepção de turistas.
Aqui está bom para quem é jovem, porque eles estão fazendo muitos cursos,
que a prefeitura está dando. De gastronomia, para mexer com barro... Aqui
mesmo, está tendo um curso, vem professora de fora, e vai ter nota para
quem fizer a peça mais bonita, como você vê, uma escola normal. E também
para as crianças, a mesma coisa, a prefeitura dá um curso até ficar de maior,
para também fazer esse negócio, o “Em que posso ajudar” e também guia de
turismo.

“Às vezes eu sinto um pouco de vergonha dos turistas que vêm para a vila”, reconhece o
Sr. Gilmar. Afirma que:
Há 45 anos, as casas eram todas cercadinhas, os quintais, bem cuidados... O
turista chega aqui na minha casa e fala: nossa, pensei que Paranapiacaba era
outra coisa. Falaram que esse lugar era bonito. O lugar só tem mato, casa
velha, abandonada, um monte de casa ruindo... Eu me sinto envergonhado.
Eu acho que primeiro você tem que arrumar o lugar. Dar oportunidade para
as pessoas que vivem aqui para arrumar... A prefeitura, fazer um tipo de
cooperativa, dar condições... Tinta, cerca... Temos uma carpintaria, aqui, que
pode fazer trabalhos em madeira. Você faz com que a pessoa tenha condição
para cuidar da casa dela. E o turista, em parte, tem razão. Ele volta a cada 6
meses e vê a mesma casa abandonada e fala... Está do mesmo jeito? Ele vem
no máximo 2 vezes na vila e não volta mais.

Comenta que acha que a iniciativa de investir no turismo é boa e que o caminho é esse
mesmo. Mas acredita muita coisa tem que ser feita:
Por exemplo, os recursos captados, acho que têm que ser exclusivamente
para a vila de Paranapiacaba, especialmente para as casas, o patrimônio.
Tem que ser dessa forma, como foi restaurado o castelinho, a casa Fox...
Esse é o começo. Vamos supor, a cada 6 meses, restauram-se umas casas...
Poxa, daqui a alguns anos, ter 20 a 30 casas restauradas... Dá uma outra
visão.

O Sr. Cláudio pergunta:
Paranapiacaba não é uma vila histórica? Então, o que você tem que fazer?
Prevalecer o turismo. Tem que fazer tudo para melhorar o turismo. Esse é o
patrimônio. O turista vem aqui, para dormir, vai levar o que tem de bom aqui
de Paranapiacaba, uma lembrança, no caso. Alias, é outra coisa que eu já
falei para as minhas filhas e para muita gente, nós devíamos criar algo,
através da prefeitura, uma lembrancinha.

132

O Sr. Adalberto questiona:
O turista hoje vem pra vila para ver o que?????? Eu faço um contraste... se
ele vem para ver a flora, a fauna, a Mata Atlântica, cachoeira, rios.. é muito
fraco. Se ele vai a São Sebastião, tem melhor estrutura. A nossa Mata
Atlântica é muito importante, mas está mal trabalhada.

Um entrevistado comenta sobre alguns dos problemas do turismo da vila:
Não houve uma preocupação de fazer um monitoramento estruturado na
casa, na família, na arquitetura. Eles [os monitores] têm interesse de te levar
rapidinho para pegar outro grupo. Passear com as pessoas pelas ruas,
apontando o dedo, é bem rápido e barato. Eles não têm uma percepção...
Olha: uma janela com vidro! Naquela época, São Paulo, não tinha vidro. A
janela era com uma tramela e botavam um cabo de vassoura para segurar.
Esse vidro veio importado da França. [...] Tudo veio pra cá em navios. Esta
importância passa despercebida. O turista passa aqui e fala: ‘nossa, que casa
velha, está tudo mal-pintado, podre, nunca mais eu volto’. Agora, eu te digo
uma coisa: não existe um assessoramento estruturado, nessas administrações
que passaram, focando em um turismo com seriedade. Existe um turismo
feito no papel, que é muito bonito, um estatuto fantástico. Está lá prescrito
um turismo sustentável Mas não funciona, porque a estrutura é falha. Não
tem uma qualificação.

Na opinião do Sr. Adalberto, a participação da população local no processo decisório com
relação aos rumos do turismo na vila é irrisória:
Existem câmaras de audiência, de chamamento da comunidade, mas acabam
sempre caindo na questão social. Mas, quando se abre uma questão de
turismo aqui, você fala 2 minutos de turismo e 3 horas de problemas sociais.
Ou seja, ninguém resolve seu problema, joga o problema para a prefeitura
resolver, quando na realidade, tem uma série de fatores que cabe a ele
participativa ação, no projeto. Ele esquece que é o foco principal, não faz
nada e espera que façam por ele, para ele poder administrar. Eu vejo essa
falha, 95% das pessoas aqui dentro, agregadas ao turismo, estão com este
pensamento.... Não pensam “o que posso fazer pelo turismo” e sim “o que o
turismo pode fazer por ele.

Reflete sobre a proximidade a São Paulo, grande mercado emissor de turistas: “estamos a 40
km de São Paulo. Podemos estalar os dedos e encher a vila, com controle, para não degradar,
para ter um turismo toda a semana, a semana toda”.
Zélia acrescenta:
Não tem que ficar esperando que a prefeitura faça, nós temos que fazer o
nosso caminho. Nenhum projeto vai dar certo se nós não comprarmos a idéia
e não fizermos. Não é a prefeitura que vai fazer e implantar o projeto em
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Paranapiacaba. Ela pode ser parceira, mas se a população não quiser... Você
não vai em um lugar em que as pessoas vão te tratar mal, que não tem
qualidade nos serviços. Não adianta a prefeitura gastar milhões em
propaganda, em eventos, que ela tem feito, e depois, durante o ano, você vir
aí e estar tudo fechado, as pessoas te tratarem mal.

Um dos entrevistados, por sua vez, afirmou, sobre a administração municipal: “Eles pedem
opinião, mas no fundo essa opinião que a gente dá não vale”.
Sobre a mentalidade do pessoal envolvido com o turismo na vila, um dos entrevistados diz:
“vejo que, hoje, aqui, os turistas não recebem retorno ao que pagam, e não voltam mais.
Quem está fazendo, faz pela oportunidade, ‘tem que ser hoje que eu vou ganhar, porque
amanhã eu não vou ganhar nada’. E isso machuca muito o turista”.
Outro entrevistado comenta, sobre o turismo em Paranapiacaba, que é um aprendizado para
eles. “Você tem que saber se portar com as pessoas que vêm. Tem pessoas que vêm de longe
e a gente nota que estão gostando, pelo andar da carruagem... outros falam que Paranapiacaba
está parecendo um chiqueiro...”.
Para Eduardo, o turismo é o caminho, é uma saída. Entende que:
O nível em que o turismo está hoje não gera nenhum incomodo para a
comunidade, pelo contrário... A comunidade é ávida. Eu penso que o turismo
é meio como uma tábua de salvação. Eu sempre digo é para explorar o
turismo e não o turista. A vila tem problemas sérios de qualificação de
serviços. Aqui não cabe turismo de massa. Mas o turismo mais elitizado
exige uma qualificação que aqui não tem, e o turista não se sente atendido”.
Acredita que ”um segmento que caberia, e a vila seria um modelo diferente
de destino, seria como cidade-escola. Aqui seria um grande campus. A vila é
toda pedagógica, não conheço nenhum lugar tão interdisciplinar.

Eduardo enfatiza:
Acho que o festival de Inverno é legal, tem que ter, mas temos que apostar
em festas tradicionais, históricas. Tem uma festa religiosa que é a mais
antiga da região. É a festa do Bom Jesus, o padroeiro. São coisas que vão se
perdendo... É preciso ter a prefeitura investindo em shows. Mas, precisamos
aproveitar o que nós temos. Cambuci, eu acho ótimo. Mas também tem que
ter cuidado, não temos tanto cambuci assim. Temos que começar a plantar.
Acho que não temos que inventar a roda. E acho legal a parceria com a
Universidade.

“O turismo também é cruel com o patrimônio edificado”, explica Eduardo.
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Tudo nasceu aqui como empreendimento misto, a pessoa morava e tinha um
empreendimento na casa dele. Hoje, poucos são assim. Porque o negócio
começa aumentar e as pessoas vão morando menos e aumentando o negócio
dentro da casa... Aí, tira parede... Tem casas que ruíram no meio... Há uma
pressão enorme.
Tem outra dificuldade: Paranapiacaba é um patrimônio histórico tombado
por 3 níveis e cada um tem um entendimento diferente do que é preservar. É
muito conflitante.
Outro dia, tivemos uma discussão muito interessante. No caso de
Paranapiacaba, temos um conjunto de casas tipológicas, em série, tipo A,
B... E essas casas foram feitas para ser residência. E você quer colocar um
empreendimento nessa residência que tem um banheiro único. Começa a
tirar parede, adaptar banheiro... Não seria melhor construir casas
externamente conforme a tipologia e, dentro delas, você adéqua? Por fora,
seguindo a mesma volumetria e padrões... E, dentro, tudo que a modernidade
manda: azulejos, 5 banheiros... Isso não seria menos danoso para o
patrimônio? Senão, você estupra a casa para caber o empreendimento. Por
exemplo, vamos construir 20 casas para ser pousadas... Isso seria seguir o
curso natural. Os próprios ingleses foram construindo Paranapiacaba em
etapas.

Questionado sobre o que acha das pessoas virem aqui na vila fazer turismo, o Sr. José diz:
Olha, isso aí, o problema é deles, não é? Risos... A gente não vai proibir
ninguém de vir prá cá fazer turismo. É até bom, que movimenta a cidade...
Em dia de domingo, a gente vê gente bonita... Alegra a cidade. Não vindo
fazer bagunça... Porque, antigamente, vinham aqueles mochileiros, iam lá
para o mato... Deixavam tudo bagunçado... Agora não, agora não vai mais
não, só vai com monitor. E ainda paga. Melhorou muito. A água que a gente
bebe vem de lá. Agora tem até guarda lá.

Eduardo, falando sobre a associação dos monitores, explica que:
Todos os meninos que trabalham aqui são moradores, são muito jovens.
Chegam a atingir R$ 800,00 por mês... Têm boa auto-estima. E hoje
trabalham apresentando a cidade onde eles moram. Nos já fomos 25, hoje
somos 8. Não queremos que quem faça a monitoria faça como quebra-galho.
Trabalhamos como cooperativa, em regime de plantão. Para ser monitor tem
que ter qualificação. Primeiro, foi criado o monitor ambiental e, depois, o
cultural. Todos, hoje, são monitores ‘ambiental e cultural’. Porque nosso
segmento principal é o estudo do meio.
Em 2002, a procura por nossos serviços foi: 85% ecoturismo, 3% cultural e
12% grupos de escolas (turismo pedagógico). Em 2008:17% ecoturismo,
19% cultural, 64% escolas. Em termos de pessoas atendidas, em 2002,
quando a associação foi criada, foram feitas monitorias para 4560 pessoas e,
em 2008, para 14300 visitantes.

Zélia, em frase conclusiva, diz:
O turismo pode ser sustentável, mas é muito complicado. Se você tiver
como interesse só o turismo e esquecer as pessoas que vivem no lugar, você
acaba com o lugar e o turista vai embora. Porque ele vem procurando isso,
só que, depois, ele quer tudo o que ele tem lá nos grandes centros, só que,
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quando tem tudo o que ele tem lá, não o interessa mais, ele vai para um lugar
mais selvagem e é esse meu medo nesse momento.

Lazer e cultura

O futebol é um dos principais divertimentos dos moradores, diz o Sr. José:
A gente treinava [futebol] toda 5ª feira e jogava domingo. Todo mês tinha
jogo, vinha o 15, Humaitá... Todos eram ferroviários, era um timaço,
ninguém ganhava de nós, não. Aqui, sendo bom de bola e tocando
instrumento, qualquer artista, estava sossegado. Quem era bom de bola tinha
bom emprego. Eu fui mestre de capoeira. Nunca apanhei, nunca bati, nunca
briguei. Era bom por causa da minha esperteza.

Confirma o Sr. Cláudio que jogar bola era o maior divertimento.
Eu jogava só de ‘frescura’, mas ele [aponta para o irmão, atendendo no
balcão do estabelecimento] era profissional [...]. A gente jogava no Lyra
Serrano. Aquele prédio mais alto, comprido, bege, abaixo dele, era nossa
escola. Eu encarava aquilo como lazer, não ganhava dinheiro. Tínhamos
acesso de graça ao clube, que tinha cinema, eventos, a gente participava e
era uma alegria. A alegria nossa era jogar futebol. Até hoje a gente tem o
futebol no sangue. Nós conseguimos iluminação.
Éramos felizes nesse ponto, aqui, sempre foi alegre, tinha o Serrano todo
domingo. Ele lotava, porque não tinha televisão, todo mundo ia lá, enchia de
gente. Por isso que eu gostava de futebol, eu queria ver algazarra. E os times
eram bons, tudo gente boa de bola. O lazer aqui na vila era ótimo. Nós
éramos felizes e sabíamos. Não tem essa estória de ser feliz e não saber. [...]
Nós íamos jogar bola, tinha dois cinemas. Aqui, colado, o vizinho, era o Flor
da Serra, que é o nome desse bar, devido ao nome do cinema. Mas aí, o
pessoal foi mudando, quem foi aposentando, ia embora, passou a casinha
para [gente de] fora, ia saindo. Aqui era uma família, festa de igreja,
carnaval, festa junina, natal... Todo mundo participava, e, olha, era uma
educação, um respeito, que, hoje, nem pensar...Até a década de 50, isso aqui
era uma maravilha, todo mundo saía para se encontrar, depois, com a
televisão, fica todo mundo em casa.

Conta a Sra. Zélia que:
As companhias de teatro que vinham da Europa para se apresentar em São
Paulo, se apresentavam antes aqui, no nosso teatro... o segundo projetor de
filmes estava aqui... os grandes 4 bailes do ano, mais o carnaval. Houve, em
Paranapiacaba, no Alto da Serra, principalmente, uma efervescência de
atividades culturais.

O Sr. Adalberto lembrou empolgado de sua participação na projeção de filmes:
Tinha um programa de trabalho quase constante: eu levava todos os rolos de
filmes para os cinemas, para a Flor da Serra, onde o projetor era manuseado
pelo meu tio Alcides. Toda 3ª feira, eu tinha que pegar, na estação, com
carrinho, e levar lá em cima. E, na 5ª feira, eu pegava para o meu outro tio,
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que trabalhava na projeção do cine Lyra, todos os rolos correspondentes.
Assim, eu estava por dentro de toda a cinemateca, da atualidade, ‘O pequeno
xerife’, ‘Flash Gordon’, aquele negócio todo... Bonito, que saudade... era
maravilhoso. No cinema da Lyra havia 2 máquinas projetoras, não tinha
interrupção. Passavam grandes seriados. Havia uma separação das classes de
projeção daqui da Lyra e da Flor. No Lyra, filmes mais antigos, não eram tão
atualizados e, no outro, eram as novidades. A Flor tinha um projetor
somente. Então, cada passagem de rolo, havia de 5 a 7 minutos de
interrupção. Era a sessão do amendoinzinho. A gente saía, ia ao bar do
Maneco, vizinho, pegar uma pipoquinha, chicletes, balinha, e voltava
correndo. Acabava a projeção, a gente enrolava todinho, na máquina, o filme
para ser devolvido ou passar na sessão do dia seguinte. Cada filme, eram 4
ou 5 rolos, dependendo da duração, pra fazer a projeção de um filme só. E
isso dava um entretenimento, a gente conhecia todo mundo. Nós tínhamos
bastante amizade, com o pessoal, a molecada, do Taquaruçu... Era um ponto
bem distante, mas tinham bastantes pessoas que moravam lá por causa das
carvoarias, usavam a Mata Atlântica... A amizade era muito forte, também
pela família, vizinhos. Isso aqui era uma enorme família. E a vida social era
bastante intensa, havia bastante cordialidade entre nós, visita, contato,
novidade...

Comenta a Sra. Neuza, sobre as poucas opções de lazer na vila, atualmente, que o clube Lyra
“já não é mais tão aberto quanto antes. Antigamente, tinha baile todos os finais-de-semana...
Agora está com mais dificuldade”. E reforça o Sr. Gilmar: “tínhamos aqui, para a diversão, o
clube Lyra, o cine Flor... mas lazer hoje em Paranapiacaba, não tem mais nada, temos que sair
daqui para fazer qualquer coisa”.
Curiosa posição tem Dona Anézia, uma vez que outros disseram que as opções de lazer
diminuíram. Questionada sobre que festas eles têm agora, comenta:
Festa dos ferroviários, festival de inverno... Em dezembro do ano passado
teve festa... E antes não tinha. Antes era menos, acho que não vinha muita
gente de fora, e agora, com o festival, tem dia que não dá para a gente andar
na rua. É pequenininha a vila, e, agora ela está maior porque muitas casas
foram demolidas, né? Mas, fecham as entrada para não passar carro. Armam
barraca, tem muito show. Antigamente, eu mesma não participava de
nenhuma festa. Acho que sempre teve festa ferroviária, mas era mais o povo
daqui, só ia ferroviário. Eu não participava. E essas aqui agora eu estou
vindo participar, porque eu estou aqui no núcleo, né? Então, eu participo e
recebo os turistas para vender as pecinhas da gente.

O Sr. Cláudio conta:
Vinha gente de São Paulo, de Santos, simplesmente participar do carnaval
aqui, é incrível, mas é verdade. Famílias, várias famílias, era um carnaval de
encher os olhos. O Lyra Serrano era chamado “o Gigante de madeira”. E
acolhia todo mundo, desde os mais pobres até os mais ricos. Todo mundo
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participava, eram 4 noites inesquecíveis. Hoje, a gente tem um dia marcado,
todo ano, 1º domingo de dezembro, se reúnem aquelas pessoas antigas, os
avós, os pais, os netos, nós, que jogávamos bola, muita gente que mora não
só no ABC, mas no interior, vem. É super gostoso. Se estiver um dia desses
aí, você vai ver só, e a gente abraça, beija... Todo ano, no 1º domingo de
dezembro. Isso você encontra até na internet, está tudo falado lá já

Uma questão complementar

Três relatos concluem a exposição dos trechos das entrevistas. Acredita-se serem importantes
para colaborar com a reflexão sobre o papel do pesquisador juto às comunidades pesquisadas.
O primeiro é do Sr. José, o segundo, de Zélia e o terceiro, de Eduardo:
Sabe, eu tinha falado que não ia dar mais entrevista. Vieram umas pessoas e
me pediram pra me entrevistar, pediram para fazer na minha casa, pediram
para ligar o rádio da cozinha, a televisão, gravaram e falaram: pode deixar
que nós mandamos para o Sr. a fita, e não mandaram, até hoje. Sorte que a
Sra. me pegou hoje de bom humor. Não to lhe cobrando não, eu não quero
nada.

O apelo que eu faço a todas as pessoas, principalmente aos pesquisadores, às
pessoas que têm o poder de formar opinião, que façam suas críticas, que
encaminhem, é uma forma de colaborar. Se não houver essa força externa,
nós não temos força suficiente para lutar contra algumas coisas que se
colocam aqui.

[Sobre a Universidade] Tem que acabar com a relação predadora: eles vêm,
roubam o conhecimento e não retornam. Mas isso está mudando...

Essas falas lembram que a pesquisa é uma via de mão dupla.
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Fotos

Pessoas em... pessoas de Paranapiacaba
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Pessoas e memórias...
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4.2.1 Considerações sobre os relatos8 e observações

A partir da definição de Paranapiacaba como objeto de estudo, em 2006, foram realizadas
diversas visitas à localidade. Uma das primeiras foi para levar um grupo de alunos em uma
saída de campo. Assim, pode-se ter contato com prestadores de serviços, observar a
organização das estruturas e atrativos, e, talvez o mais importante, começar uma aproximação
“suave” com pessoas-chave da vila. Inicialmente, pensava-se em focar, nesta pesquisa, as
relações atualmente preponderantes com o ambiente natural, voltadas ao ‘turismo na
natureza’. Entretanto, logo se verificou uma questão social marcante na vila e esse tema
passou a dominar os interesses de estudo. Além das observações em campo, a entrevista do
ponto zero, abordada anteriormente, colaborou para esse direcionamento.
O processo de inserção no local foi sendo “tecido” gradual e lentamente. Com o passar do
tempo, nas visitas, o caminho escolhido foi ir direto aos moradores, sem intermédio da
administração municipal ou qualquer outra instituição. O contato com a sub-prefeitura se
iniciou apenas a partir de 2007. Pensou-se que esse caminho seria o melhor para a construção
de uma relação de confiança.
Talvez por isso, assuntos “tabu” surgiram em conversas com os moradores. Em tom grave,
alguns ferroviários, ao relembrar de seu oficio, contaram sobre pessoas que se suicidaram,
atirando-se na passagem do trem, e do medo dos maquinistas de atropelar alguém.
Mencionaram o grave problema de alcoolismo entre os trabalhadores. Reconheceram que as
atividades na ferrovia eram pesadas.
A narração é uma forma artesanal de comunicação, comenta Bosi (1994, p.36). Ela não visa a
transmitir o “em si” do acontecido, ela o tece até atingir uma forma boa. Investe sobre o
8

Lembrando o Prof. Dr. Fernando Lefevre, da FSP – USP, que, em suas aulas, comenta que a pesquisa de
representações sociais não entra, necessariamente, na questão da verdade, mas da verdade que circula.
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objeto e o transforma. (Bosi, 1994, p. p.46). Ao longo das entrevistas, algumas realizadas em
três momentos distintos, conforme necessidade do entrevistado, chamaram atenção as pausas
e reticências. Denotam o trabalho mental de burilar as palavras para expressar, da melhor
maneira, o conteúdo da memória, o vivenciado, o imaginado, o apreendido, no relato
transmitido. A entrevista na história oral reveste-se de aura de revelação.
Vários afirmaram que “antigamente”, Paranapiacaba era uma grande família. Essa citação
remete a Bourdin (2001, p.28), para quem:
Três grandes dimensões fundamentam o vínculo social. Primeiro a
complementaridade e a troca: [...] A divisão do trabalho social [...]. Em
segundo lugar, o sentido de pertença [...]. Por fim, o fato de viver junto, de
partilhar uma mesma cotidianidade [...].

Em Paranapiacaba, “antigamente”, a vida girava em torno da ferrovia. Havia uma relação de
interdependência entre os atores sociais. No entanto, ressalta-se que, quando pessoas de idade
“dizem que os vizinhos eram mais amigos naquele tempo, podem perfeitamente estar
avaliando de maneira adequada sua própria vida, quer as crianças de hoje achem, ou não, os
vizinhos igualmente amigos” (THOMPSON, 1992, p.179-180). Ou seja, não quer,
necessariamente, dizer que as amizades criadas, atualmente, na vila, também não sejam
“boas”. Mas, a importância dessa afirmação recorrente quanto à vila ter sido uma família
mostra a união e a solidariedade que havia entre esses moradores mais antigos. Mais do que
isso, mostra a sensação de perda dos que continuam lá. Perda dos amigos que se mudaram ou
já faleceram; da dinâmica própria do transporte de pessoas, que animava os finais de semana e
as festas do local; as relações de trabalho ligadas à ferrovia.
É curioso que, mesmo com um roteiro semi-estruturado, a ênfase dada pelos entrevistados,
nas falas, demonstrou sua individualidade. O tema que teve bastante ênfase em suas falas foi
sobre as relações da vida cotidiana em Paranapiacaba, conectando o passado e o presente, em
especial, as relações com a ferrovia e o convívio social. Além disso, alguns dos entrevistados
foram eloqüentes e falaram horas a fio, como o Sr. Adalberto, a Sra. Zélia, a Sra. Francisca,
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outros, responderam aos questionamentos em poucas linhas, como a Sra. Neuza e o Sr.
Gilmar. Não se pode dizer, entretanto, que os relatos mais curtos não foram densos.
Vários moradores comentaram sobre o impacto da chegada da televisão à vila. Referem-se
com saudade ao tempo anterior a ela, em que as pessoas saíam mais de suas casas,
conversavam mais e que, com ela, os moradores passaram a ficar mais tampo em seu espaço
privado, diminuindo a interação com os outros.
Lembraram, com os olhos brilhando, dos namoros, dos bailes. De que Paranapiacaba recebia
muitas pessoas de outras cidades para as festas. O futebol foi relatado como algo muito
presente na rotina de lazer, pelos homens. Ressalta-se que o campo de futebol “Charles
Miller”, de Paranapiacaba, ainda está ativo (vide figura 19). Conta-se que os ingleses
trouxeram o futebol e a vila é importante referência na consolidação do novo esporte.

Figura 19 - O campo de futebol9

Todos os entrevistados afirmam que gostam muito da vila. Alguns citam o clima, a beleza das
construções, a ligação próxima com a exuberante Mata Atlântica, os amigos e familiares que
lá residem. Mas, todos os relatos levantam a falta do trem de passageiros. Também sentem
falta de serviços como farmácia, compras em geral etc.
9

Tendo o castelinho à direita, entre árvores, e, à esquerda, a serra na direção de Santos.
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Quem vai a Paranapiacaba durante a semana não ouve o apito do trem, já aos finais-desemana, é freqüente o som ao fundo das conversas, por conta do passeio turístico da Mariafumaça. Assim, reforça-se que “as horas do dia em que usamos as ruas da cidade afetam a
nossa percepção e avaliação das mesmas” (TUAN, 1980, p.201).

Ainda nesse sentido, pelos relatos, destaca-se a influência da neblina sobre a experiência na
localidade, e ela se relaciona aos horários do dia, aparecendo especialmente entre o meio da
tarde e o começo da manhã.
Em Paranapiacaba, atualmente, restam poucos moradores que têm ou tiveram vínculos com a
ferrovia. Muitos se aposentaram e foram para outras cidades, devido à continuidade dos
estudos dos filhos, ou para estar mais próximo de serviços que tornam o dia-a-dia mais
confortável, como bancos e centros de compras, por exemplo. Mas há os que só saem de lá na
transversal, ou seja, somente mortos, conforme relatos. Fala que reforça o “marco local e
histórico de sua situação social (MARTINS, 2008, p.12) de operários da ferrovia em
Paranapiacaba.
Muito citado pelos entrevistados é como a vila era bonita e bem cuidada: cercas, jardins,
fachadas, pavimentação. E como decaiu. Mencionaram o período que a vila ficou sem uma
administração central, as invasões, a saída de muitos ferroviários e a chegada de pessoas
“diferentes”. Há medo de que, com isso, a memória se perca e, junto com ela, a identidade.
Sobre a identidade local, explica Bourdin (2001, p.43), ela:
É colocada em perigo pela mobilidade, pelo cruzamento, pela mistura com
outros grupos, pela adesão a uma modernidade concebida – pelo menos
parcialmente – como uma ruptura (do contrário já não é mais modernidade),
essas permanências resistem porque elas se beneficiam de uma ancoragem
sólida. Mas, fora da comunidade de sangue, de religião e de língua, a prática
de um mesmo território e a referência a um conjunto de regras comuns da
vida diária e de bens culturais constitui os únicos meios de ancoragem
realmente eficazes.

Chamou atenção, no relato de Dona Francisca, sua visão sobre a história: é estória, contos!
Vai ao encontro dessa abordagem que vê a história oral como fonte válida e importante na
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formação da história oficial, como comentam Meihy (2005), Delgado (2006), Freitas (2006) e
Le Goff (2003), entre outros. Afinal, não só a partir de documentos oficiais é que se podem
efetuar os registros dos acontecimentos.
Dois entrevistados comentaram que seria positivo se fosse criada uma fundação para cuidar
do patrimônio e do turismo na localidade. Seria uma forma de agregar Ministério Público,
Universidades, Prefeitura, órgãos de preservação do patrimônio e membros da comunidade
em torno de um interesse comum: preservar a vila.
Vários mencionam o problema do desemprego e que há, atualmente, um problema na vila, em
decorrência de falta de perspectivas para o futuro, entre pessoas jovens. Alguns casos de
suicídio, inclusive, foram registrados nos últimos anos.
A falta de perspectivas foi mencionada em diversas ocasiões. Fala-se que o jovem, se quiser,
vai ser monitor de turismo. Mas, ao mesmo tempo, verifica-se que nem todos os formados
estão ocupados. Não há mercado para todos. Além disso, não basta fazer um curso de
monitor, há que gostar da função e se preparar para ela.
Alguns relataram que há monitores, claramente, interessados no dinheiro trazido pelo turista,
mas que acabam sendo meros acompanhantes, não desenvolvendo um trabalho de
interpretação ambiental e patrimonial de fato.
Salta aos olhos, nos relatos, a idéia de falta de uma ação coordenada por parte da comunidade.
Muitos gostariam de ter um tipo diferente de turista na vila, mais respeitoso e preocupado
com as questões locais. Fala-se que já houve uma melhora, com a retirada da linha de trem de
subúrbio até a vila, o que dificultou o acesso dos que vinham apenas para “bagunçar”.
Reclamava-se muito de mochileiros que iam para a mata e causavam grande destruição.
Verificou-se, no entanto, trilhas com grande afluência de jipes e motos. Nelas, há fortes
efeitos negativos sendo gerados, devido a esse uso agressivo de trilhas, que causam erosão,
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afetam a fauna etc. Em uma das caminhadas feitas, observou-se, inclusive, o risco de
atropelamento de pedestres por esses veículos, que trafegam, por vezes, em alta velocidade.
Como ponto positivo, a partir da criação do Parque das Nascentes de Paranapiacaba essas
ocorrências têm diminuído.
Foi levantado um caso emblemático que, há algum tempo, vem se desenrolando na vila e que
reflete uma dificuldade do local. Paranapiacaba tem, como um de seus ícones, uma árvore,
conhecida como “pau da missa”. Um morador conta que a sub-prefeitura vem e corta, a cada
vez, um pedaço da árvore (vide figuras 20 e 21), com o argumento de que ela está condenada.
Resta pouco mais que um tronco sem galhos.
Acontece que o pau-da-missa tem uma função memorial. Era onde se divulgavam recados na
vila, antigamente. O corte gerou ressentimento em vários moradores. Existe, inclusive, um
movimento para se plantar uma nova árvore que viria substituir a atual. Ao mesmo tempo, há
quem seja contrário, alegando que não há motivo, uma vez que a comunicação, hoje, é feita
pela internet ou telefone. Enfim, é um exemplo simples, mas representativo das dificuldades
em termos das decisões a serem tomadas quanto aos assuntos coletivos da localidade.

Figura 20 - Pau da missa em 2007 Fonte: Thais Cruz
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Figura 21 - Pau da missa em 200810

Verificou-se que alguns moradores acreditam que há falta de ressonância de suas opiniões
junto à sub-prefeitura. Em várias falas, os entrevistados se referem com certo desconforto da
relação de sujeição a Santo André. Comentam que ela “até ouve as opiniões, mas decide
segundo seus pontos de vista”.
Houve relatos de pessoas que afirmam que ter uma filiação política contrária ao partido que
está no poder pode gerar perseguição. Um morador disse: “você é cidadão e pode exigir da
prefeitura, mas ao mesmo tempo, ele é seu senhorio, e aí? Eu concordo com tudo porque
senão me tiram a casa? As pessoas mais esclarecidas não, mas muita gente tem medo”.
No contexto político de Santo André, a vila tem pouca representatividade. Não foi eleito
nenhum vereador, por exemplo, nas últimas eleições municipais de 2008. O prefeito anterior
não se re-elegeu e ainda não está claro o plano de governo municipal para a vila na nova

10

Esta foto foi tirada na Parte Baixa, tendo, ao fundo, à direita, a Igreja do Bom Jesus, marco da paisagem de
Paranapiacaba, na Parte Alta da vila.
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gestão. Há, entretanto, algumas tentativas de “amarrações” que foram deixadas para a gestão
atual, por exemplo, com a Lei da ZEIPP. Verificou-se, no entanto, que Paranapiacaba está
submetida, em grande medida, a ter seus rumos modificados ao sabor dos ventos políticos.
Houve a divulgação, pela mídia, de que a sub-prefeitura seria extinta, mas até o momento,
isso não aconteceu. Mantém-se, inclusive, a figura de um gerente de Turismo no local.
No centro da cidade de Santo André, encontram-se placas com os dizeres: “Paranapiacaba - a
vila histórica de Santo André”. Nas entrevistas, fez-se menção a isso. Uma parte da
comunidade não se identifica com o município, no entanto. Há um desejo manifesto em
algumas conversas informais, por parte dos moradores, de se desvincular da cidade,
emancipar-se.
A existência de uma sub-prefeitura em Paranapiacaba é contestada por alguns moradores. Por
outro lado, há um discurso de que sua manutenção é positiva para a manutenção do
patrimônio, uma vez que ela exerce certo controle sobre as ações na localidade.
Sobre a moradia nas casas da Parte Baixa da vila11, um dos entrevistados explicou que, em
2002, a prefeitura fez um recadastramento dos moradores. Paralelamente ao termo de
permissão de uso de imóveis firmado com a RFFSA, foi feito um contrato e passaram a
cobrar aluguel, de cerca de R$200,00 a R$ 300,00, por casa12. Quem está inserido na
atividade turística recebe um desconto de até 70% no aluguel13. Além disso, passou a existir
licitação externa, para locação de casas, divulgada em veículos de comunicação locais.
Esse morador explicou que, de forma mais aguda até 2007, a Prefeitura entrou com várias
ações de despejo, a moradores de diversas casas. Houve retaliação e algumas dessas casas
foram incendiadas.
11

Onde, antigamente, apenas ferroviários e familiares podiam residir.
Esse morador explicou que, nos tempos da RFFSA, era descontada, na folha de pagamento dos ferroviários,
uma taxa de manutenção correspondente a 3% do salário, para a manutenção da casa.
13
Um oficio foi distribuído pela prefeitura, em outubro de 2008,informando que quem fizesse um curso nele
divulgado, teria os 70% e quem não o fizesse obteria apenas 50% de desconto. Esse curso foi parte de um
programa desenvolvido pela administração municipal, denominado Programa de qualificação dos serviços
turísticos de Paranapiacaba (PQST).
12
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Várias residências, ao longo de décadas, foram sendo modificadas, com a construção de
anexos (vide figura 22), ampliações feitas sem a preocupação de seguir o padrão de
construção existente. Nos últimos anos, tem se verificado uma forte ação da sub-prefeitura,
para retirar esses anexos das casas.
Uma das casas incendiadas está sendo reconstruída, e em um padrão diferente do que era
antes, com materiais e estilo diversos. Esse fato gerou comoção entre muitos moradores.
Muitos residentes comentaram que “se nós não podemos alterar as nossas casas, a prefeitura
também não poderia ter alterado”, referindo-se à casa reconstruída. Esse é um exemplo do
difícil equacionamento de algumas questões envolvendo o patrimônio, os moradores e a
administração pública local.
Atualmente, há pessoas que mantêm residências na vila para passar finais-de-semana e férias.
Pelo viés do patrimônio edificado, as estão mantendo (ao menos exteriormente), em sua
maioria, bem cuidadas. No entanto, em conversa com um morador, ele deixou transparecer
em sua fala uma preocupação em que a vila se torne um lugar-fantasma. Lembrou da
movimentação de outrora, das crianças brincando em certos trechos das ruas, citou famílias
que lá moravam, apontando para casas que hoje estão vazias (vide figura 23).

152

Figura 22 - Vista de alguns anexos a residências

Figura 23 - Casas não utilizadas, com janelas lacradas

Alguns restauros têm sido efetuados nas edificações da vila, caso do castelinho, da casa Fox
(vide figura 24), do antigo mercado, entre outras edificações. Essas intervenções têm sido
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patrocinadas por instituições como: Instituto Ecoar para a cidadania, Petrobrás, FAPESP,
World Monuments Fund, MRS Logística, além da própria prefeitura14.

Figura 24 - Casa Fox, também denominada Casa da memória15

Nas falas, o turismo é citado, pela maioria, como uma saída para a vila, muitos chegam a
afirmar ser a melhor opção aos novos tempos. Diversos moradores entrevistados, ou
familiares, estão inseridos na atividade. Assim, reciclam relações sociais e concepções
(MARTINS, 2008, p.14) e se voltam para a nova realidade.
Muitos relatos fizeram menção ao Festival de Inverno (vide figura 25), evento realizado no
mês de julho. Há um certo consenso de que ele é importante para a vila, pois traz turistas e
gera recursos. No entanto, sua dimensão (chega a atrair mais de 100.000 visitantes) é
questionada. Vários moradores acreditam que ele deveria ser “menor”, atraindo um público
mais direcionado. Além disso, muitos dos entrevistados afirmam que seria importante para o

14

Um morador entrevistado chama atenção para as diversas torres de retransmissão de sinais de
comunicação instaladas em Paranapiacaba, ao dizer que a verba gerada pode ajudar no financiamento
dessas obras.
15
À direita, o antigo cinema Lyra, em avançado estágio de degradação.
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turismo, que o fluxo fosse distribuído ao longo do ano. Isso seria economicamente mais
sustentável, inclusive.

Figura 25 - Vista da Vila Martin Smith (Parte Baixa), em dia de evento16

Há alguns anos, o serviço de alimentação, montado em barracas para o evento, é terceirizado
e prestado por uma empresa de fora da vila.
Ainda há dificuldades sérias na estrutura receptiva do turismo em Paranapiacaba. Alguns dos
empreendimentos que servem alimentos e bebidas, por exemplo, não apresentam boa
qualidade no atendimento ao visitante, no seu quesito mais básico: pratos saborosos e bempreparados. Não se questiona aqui o cardápio. Acredita-se, inclusive, que pratos simples, que
revelem ao visitante características do local, são extremamente adequados.

16

Destacam-se toldos brancos para o Festival de Inverno e a “moldura” formada pela serra. Nota-se, no canto
inferior direito, a rua repleta de visitantes. Esta foto foi tirada da Parte Alta da vila, próximo à entrada da
passarela que atravessa o pátio ferroviário.
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Há exemplos representativos de cidades que recebem visitantes “apenas” por sua
gastronomia. Muitas acabam conseguindo complementar seu produto com outros atrativos e
fazem com que a estada se prolongue. Mas, por si só, existem casos em que esse serviço se
torna atrativo e mobiliza fluxos de visitantes. Não é a situação de Paranapiacaba, que tem
atrativos (ou recursos) em abundância. O mais impressionante é que os próprios entrevistados
assumem isso. Trata-se, pois, de ponto fundamental para uma mudança.
Além do comer bem no lugar, como um dos entrevistados citou, as pessoas, geralmente,
querem levar uma lembrancinha para seus familiares ou amigos, quando retornam. Assim,
abre-se, inclusive, a oportunidade de comercializar alimentos e bebidas preparados no local,
como opção de compra turística.
A administração pública como gestora dos atrativos, nos moldes atuais, também traz, no
entanto, algumas dificuldades ao turismo na Vila. Um exemplo foi um fato ocorrido no final
do ano de 2008, próximo ao Réveillon: inúmeros atrativos, gerenciados pela administração
pública (castelinho, casa Fox etc), permaneceram fechados. Isto se deu, ressalta-se, em um
período de transição entre a administração anterior e a atual. Conforme relato de um monitor
local, “inúmeros visitantes diminuíram o tempo de estada na Vila, por falta do que fazer”.
Outro caso foi a retirada de todo o material relativo à memória da Vila, constituída de relatos
gravados em entrevistas com moradores de Paranapiacaba, durante a gestão anterior, do local
onde estava exposto, a Casa Fox17 (ou Casa da Memória). Surge a dúvida: o que será feito
desse material? Ressalta-se que este desperta muito orgulho nos moradores. Vários
entrevistados contaram sobre seu relato na Casa Fox.
Existe uma proposta para a oferta de uma viagem turística de trem, percorrendo o trajeto entre
São Paulo e Paranapiacaba. Há, no entanto, entraves que estão atrasando a realização do
projeto. Alguns entrevistados chegam, inclusive, a duvidar que se concretize.

17

Observado em visita realizada no dia 17/janeiro/2009.
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Outro fator representativo para a definição do turismo da vila relaciona-se aos meios de
hospedagem. Fisicamente, esses equipamentos devem obedecer a normas rígidas de
construção. É difícil, por exemplo, encontrar um quarto com banheiro, uma suíte. Na maior
parte dos casos, os banheiros são coletivos. Há pressão para que sejam efetuadas adequações.
Faltam, hoje, turistas, em Paranapiacaba, dizem os moradores. Em várias ocasiões, pode-se
observar apenas algumas poucas dezenas de visitantes, durante finais de semana. O problema
da sazonalidade é muito agudo e fortemente sentido pelos empresários da localidade. Para
muitos entrevistados, faltam também atrativos e o acesso a Paranapiacaba está muito difícil.
Há necessidade, com relação à atividade turística em Paranapiacaba, de estudos de impactos
sobre o patrimônio existente (tanto material quanto imaterial), dos segmentos turísticos a
serem focados, com definição do público-alvo. Ainda falta a estruturação de produtos
turísticos a serem trabalhados, bem como estratégias de divulgação e parâmetros para a
qualificação da oferta de serviços.
Reforçando a importância da participação comunitária no planejamento e desenvolvimento da
atividade turística, remete-se à afirmação de Zélia: “o turismo pode ser sustentável, mas [...]
se você esquecer as pessoas que vivem no lugar, você acaba com o lugar e o turista vai
embora”.
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4.3 Análise de documentos referenciais

4.3.1 Plano Diretor de Santo André

O Plano Diretor Participativo de Santo André (lei no 8.696, de 17 de dezembro de 2004)
algumas questões relativas a Paranapiacaba. O documento tem 144 páginas.
Apresentam-se, a seguir, os principais aspectos abordados com relação à criação da Zona
Especial de Interesse do Patrimônio (ZEIPP), diretrizes para o ordenamento da atividade
turística e menções ao patrimônio, à sustentabilidade, à paisagem cultural, à comunidade local
e à atividade turística. Para facilitar a leitura, alguns trechos foram destacados, em negrito.
Pelo plano, a sustentabilidade é princípio fundamental da política urbana. Pelo termo,
entende-se ”o desenvolvimento local socialmente justo, ambientalmente equilibrado e
economicamente viável, visando garantir qualidade de vida para as presentes e futuras
gerações” (p.2).
Os objetivos gerais da política urbana remetem à preocupação em proporcionar moradia
digna, promover o desenvolvimento econômico local, inclusão social, de forma social e
ambientalmente sustentável, “contribuir para a construção e difusão da memória e identidade,
por intermédio da proteção do patrimônio histórico, artístico, urbanístico e paisagístico,
utilizando-o como meio de desenvolvimento sustentável”, “criar mecanismos de planejamento
e gestão participativa nos processos de tomada de decisão” (p. 2-3).
Quanto aos objetivos e diretrizes setoriais da política urbana, no que se refere ao
desenvolvimento econômico e social, o artigo 9º traz que: “a política de promoção do
desenvolvimento econômico no Município deve estar articulada ao desenvolvimento social e
à proteção do meio ambiente, visando à redução das desigualdades sociais e a melhoria da
qualidade de vida da população” (p.4).
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O artigo 10 prevê, para a consecução da política, a observância da diretriz: “fortalecer o
segmento do turismo, explorando economicamente o potencial do território para esse fim,
especialmente a Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais e Paranapiacaba” (p.4).
O artigo 23 detalha a Política Municipal de Patrimônio Cultural, que visa preservar e valorizar
o legado cultural transmitido pela sociedade, protegendo suas expressões material e imaterial
(p.11).
São objetivos da Política Municipal de Patrimônio Cultural (p.11):
- tornar reconhecido pelas cidadãs e cidadãos, e apropriado pela cidade, o valor cultural do
patrimônio;
- garantir que o patrimônio arquitetônico tenha usos compatíveis com a edificação;
- desenvolver o potencial turístico de Paranapiacaba, de forma sustentável, com base em seu
patrimônio cultural e natural;
- estabelecer e consolidar a gestão participativa do patrimônio cultural.

Especificamente sobre Paranapiacaba (p.18), institui a Zona Turística de Paranapiacaba,
que inclui a Vila de Paranapiacaba e se estende até a região de Campo Grande, e afirma que
seus objetivos são:
- promover o desenvolvimento sustentável da Vila de Paranapiacaba, por meio da preservação
do seu patrimônio cultural;
- abrigar atividades de apoio ao turismo;
- propiciar a geração de trabalho e renda por meio de atividades turísticas;
- proteger os recursos naturais.

Define que as Zonas Especiais de Interesse do Patrimônio, ZEIP são áreas formadas por
sítios, ruínas e conjuntos de relevante expressão arquitetônica, histórica, cultural e

159

paisagística, cuja manutenção seja necessária à preservação do patrimônio cultural do
Município (p.31-2). Cria a Zona Especial de Interesse do Patrimônio da Vila de
Paranapiacaba (p.32), cujo perímetro encontra-se delimitado no Anexo A.
A ZEIP da Vila de Paranapiacaba, segundo o documento, objetiva a proteção e a recuperação
do ambiente construído e do espaço urbano, a valorização da paisagem e o desenvolvimento
sustentável. Nela, são permitidos o uso residencial e as atividades não-residenciais
referentes à pesquisa, turismo sustentável, agricultura de subsistência, manejos de
espécies nativas e, comércio e prestação de serviços de apoio ao turismo (p.41).
No Plano Diretor, ainda não se mencionava o termo paisagem cultural. Aborda a paisagem (4
menções no documento), mas com a qualificação de ‘urbana’ (4 citações); além do patrimônio
(cultural, natural, ambiental, histórico, artístico, arquitetônico, urbanístico e paisagístico,
material, imaterial). Entretanto, a maior ênfase é dada ao patrimônio cultural, ao longo do
texto, especialmente o edificado.
É notório, no plano, o papel atribuído ao turismo, na vila de Paranapiacaba, tanto na
preservação do patrimônio quanto na geração de emprego e renda para a população.

4.3.2 Lei da Zona Especial de Interesse do Patrimônio de Paranapiacaba (ZEIPP)

A Lei da Zona de Especial Interesse do Patrimônio de Paranapiacaba (ZEIPP) (Lei n. 9.018,
de 21 de dezembro de 2007), regulamentada pelo Plano Diretor de Santo André, é conteúdo
de um documento com 42 páginas.
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A análise desse documento focou, com especial atenção, itens que dizem respeito ao
patrimônio, sustentabilidade, paisagem cultural e comunidade local, bem como à atividade
turística.
A lei tem como princípios (artigo 3º) o desenvolvimento local sustentável e a gestão
democrática e participativa (p. 3). Aborda o desenvolvimento local sustentável como o
“desenvolvimento socialmente justo, ambientalmente equilibrado e economicamente viável,
visando garantir o uso e ocupação racional do ambiente natural e edificado, bem como a
qualidade de vida para as presentes e futuras gerações.” Quanto à gestão democrática e
participativa, informa que esta “se fará incorporando a participação da comunidade local, da
sociedade andreense, dos órgãos de defesa do patrimônio e do Conselho Municipal de Política
Urbana em sua formulação e execução.” (p. 4).
Um destaque no 2º parágrafo do artigo mencionado acima (p.4) é que ele cita “comunidade
local e sociedade andreense”, dando uma idéia de que são “coisas” distintas.
A ZEIPP tem como objetivo geral (artigo 4º) “preservar e valorizar a paisagem cultural
da Vila de Paranapiacaba” (p.4).
Apresenta vários conceitos (artigo 5º) relacionados à questão patrimonial, como paisagem
cultural, patrimônio cultural, patrimônio imaterial, patrimônio material, sítio histórico e
turismo, entre outros (p.4-5). A paisagem cultural, na lei, remete à
Paisagem resultante de fatores naturais e humanos, que expressa fisicamente
a relação que, através do tempo, vem se estabelecendo entre o individuo ou
sociedade e o território, de forma que nela estão contidos os remanescentes
materiais das atividades que o homem vem desenvolvendo na terra, bem
como suas experiências e tradições particulares (p.4).

Mencionam-se 17 diretrizes gerais para a área (Artigo 6º, p.6). Dessas, 5 citam diretamente a
atividade turística, no sentido de fomentá-la (promover, consolidar e qualificar), para atingir
o desenvolvimento local sustentado em Paranapiacaba. Dá destaque à realização de “eventos
culturais compatíveis com as diretrizes do desenvolvimento local sustentável e de preservação

161

da paisagem cultural que promovam a atividade turística da Vila de Paranapiacaba” (p.6).
Outros itens que aparecem, e o número de vezes que são citados, são:
- Infra-estrutura e ocupação urbana – 5 (acessibilidade e mobilidade; uso do solo);
- Uso dos imóveis – 4 (uso habitacional, institucional, público, espaços livres; garantia de
segurança contra incêndio e segurança patrimonial, estabelecimento de critérios de uso;
garantir uso residencial);
- Comunidade local – 2, (formação e qualificação contínua, inclusão social e geração de
trabalho e renda);
- Paisagem cultural – 3 (propiciando a inclusão da comunidade, realizando eventos culturais,
normatizando o uso da imagem);
- Patrimônio cultural – 2 (destaca os imóveis e a articulação com a política de
desenvolvimento sócio-econômico local sustentável);
- Ambiente (no sentido natural/físico) – 2 (compatibilizando o desenvolvimento econômico
compatível.

Essas diretrizes reforçam o papel fundamental que deve ter o turismo no desenvolvimento
local sustentável de Paranapiacaba. Essa é a única atividade explicitamente citada como
alternativa de ocupação para os membros da comunidade e de geração de renda para a
localidade, junto com a normatização do uso da imagem da Vila para fins comerciais,
publicitários ou jornalísticos. No mais, mencionam, “demais atividades econômicas
compatíveis com a paisagem cultural” (p.6), não as exemplificando, entretanto.
Informa que, baseando-se nos objetivos e diretrizes desta lei, deverão ser elaborados, pelo
Poder Público Municipal, os seguintes planos, projetos e programas setoriais (Artigo 7º):
- Plano de desenvolvimento Turístico Sustentável;
- Plano de Melhoria do Saneamento Ambiental;
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- Projeto de Energia Elétrica e Iluminação Pública;
- Programa de Prevenção e Combate a Incêndio.

Sobre a paisagem cultural, a lei prevê diretrizes gerais para sua preservação (artigo 8º).
Essas envolvem, entre outras (p. 7-8): abordagem pluridisciplinar na política de preservação e
gestão do patrimônio cultural; promoção de seminários e outros eventos para divulgar e tornar
reconhecido e apropriado pelos moradores e visitantes o valor do patrimônio cultural; manter
e atualizar registros ou qualquer meio de veiculação de informações associadas a aspectos e
conteúdos históricos, ecológicos, arquitetônicos, urbanísticos, paisagísticos, antropológicos,
sociológicos e arqueológicos que propiciem a difusão do conhecimento sobre Paranapiacaba e
seu entorno; promover o uso e a ocupação dos imóveis de forma sustentável e compatível com
a preservação do patrimônio cultural; identificar, documentar, registrar e difundir os bens
culturais de natureza material e imaterial que compõem o patrimônio cultural, com a
finalidade de garantir sua salvaguarda e o contínuo acompanhamento das transformações
deste patrimônio, bem como a apropriação simbólica, econômica e funcional dos bens
preservados.
Nesse quesito, a ênfase recai, novamente, no termo patrimônio cultural (mencionado
diretamente em 7 das 11 diretrizes), com destaque às edificações, que são citadas em 6 das 11
diretrizes.
A Lei prevê a divisão, já consagrada, de Paranapiacaba nos seguintes setores: Rabique, Parte
Alta, Parte Baixa e Ferrovia, entre os artigos 9º e 17.
O Rabique é qualificado (p.8) como:
Uma ocupação urbana orgânica e espontânea em área de alta declividade, de
urbanização precária, de difícil acesso entre a linha férrea e a Rodovia
Estadual Adib Chamas (SP-122), com risco iminente de deslizamentos de
terra e atropelamentos, configurando-se em um setor impróprio à
urbanização.
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A Parte Alta se “caracteriza por uma ocupação urbana orgânica e espontânea, em área de alta
declividade, de urbanização consolidada, de fácil acesso e espaço de chegada principal à Vila
de Paranapiacaba, configurando-se como um setor de urbanização controlada” (p.9).
Para este setor, as diretrizes caminham no sentido de: promover o controle da ocupação e
expansão urbana em conformidade com as diretrizes de desenvolvimento sustentável e de
preservação da paisagem cultural; promover a regularização urbanística e fundiária;
identificar e preservar os conjuntos edificados de relevante expressão histórica, arquitetônica,
cultural e urbana; melhorar o acesso de pedestres ao Setor da Parte Baixa e aos equipamentos
públicos, especialmente para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
A Parte Baixa, por sua vez, é definida, na lei, por ser “um misto de ocupação orgânica e
espontânea com ocupação planejada, em fundo de vale, em áreas de baixa e moderada
declividade, configurando-se como área propícia à urbanização” (p.9).
Nessa área, as diretrizes prevêem o controle da ocupação e expansão urbana e a regularização
urbanística.
Já o setor da Ferrovia “é a área da linha férrea e sua faixa de domínio, que tem como função
prioritária a atividade de transporte ferroviário, não constituindo, portanto, área propícia à
urbanização” (p. 10).
Nesse setor, busca-se compatibilizar o desenvolvimento econômico com a preservação da
paisagem cultural existente; realizar a restauração e conservação dos bens móveis, imóveis e
áreas livres; permitir, controlar e orientar a visitação turística ao patrimônio cultural sob seu
domínio.
O artigo 22 prevê que a requalificação urbana dos espaços livres deve buscar ações que
“valorizem, e garantam a utilização sócio-cultural e funcional de espaços como praças, largos,
ruas, caminhos e vielas, compatibilizando as demandas de uso e apropriação da
população residente e de atendimento ao turista” (p. 11):
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- no Setor da Parte Alta: o estacionamento e o espaço de chegada à Vila de Paranapiacaba, o
Largo da Igreja Bom Jesus de Paranapiacaba e Praça João Dias;
- no Setor da Parte Baixa: o Largo dos Padeiros, a rua Varanda Velha, as vielas sanitárias, a
praça do mercado, o espaço do locobreque, a quadra de esportes, o campo de futebol e a área
de Canudos;
- no Setor da Ferrovia: os espaços livres que envolvem o patrimônio do sistema Funicular, a
Estação, as plataformas da primeira e segunda estações, a oficina ou depósito de locomotivas
e o Viradouro.
Na Parte Baixa, as intervenções deverão obedecer à legislação e os manuais vigentes, bem
como as seguintes orientações específicas:
- manter as relações urbanas de ocupação do lote, entre volumes construídos e vazios; a
configuração estabelecida pela relação entre recuos e corpo principal da edificação, quintal e
anexo situado ao fundo do lote, não sendo permitida a ocupação do lote por anexos que
liguem diretamente o corpo principal do imóvel ao anexo de fundo;
- remoção das ampliações ou anexos não conformes, cuja interferência prejudique a
composição arquitetônica e urbana do conjunto edificado que se pretende valorizar e
preservar (p. 12-3).
O documento indica alguns exemplares de Tipologias Residenciais que correspondem aos
imóveis cujo projeto destinava-se a fins residenciais (Anexo B). Esses Exemplares de
Tipologias Residenciais estão destinados à visitação pública (p.13).
A distribuição dos usos na Zona Especial de Interesse do Patrimônio de Paranapiacaba
tem por objetivo promover o desenvolvimento sustentável e evitar a proximidade de
atividades incompatíveis ou inconvenientes (p. 14).
Ficam estabelecidas as seguintes Áreas de Uso do Solo (p.15):
I-

Área Predominantemente Residencial;
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II -

Área Predominantemente Comercial;

III -

Área de Transição do Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba;

IV -

Área de Serviços Diferenciados;

V-

Área de Atividades Noturnas.

Na Área Predominantemente Residencial são permitidos os seguintes usos (p.15):
I-

residencial;

II -

não-residencial e misto, somente até o estoque máximo de 20% dos lotes disponíveis
nessa área;

III - não-residencial dos tipos hotelaria e comércio de arte e artesanato;
IV - não-residenciais dos tipos restaurante, doçaria, lanchonete, café e bar diurno, somente
nos lotes com frente para as Vias de Acesso Liberado.

Na Área Predominantemente Comercial são permitidos os seguintes usos (p.15):
I-

residencial e misto;

II -

não-residencial permitido pela legislação ambiental vigente até o estoque máximo de
60% dos lotes disponíveis nesta área;

III - não-residencial do tipo borracharia somente na Travessa dos Canudos.

Na Área de Transição do Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba
somente são permitidos os usos não-residenciais permitidos pela legislação ambiental vigente,
tais como produção de mudas ou plantas e hotelaria na categoria camping (p.16).

Na Área de Serviços Diferenciados são permitidos os seguintes usos (p.16):
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- não-residencial dos tipos hotelaria, arte, artesanato, alimentação, tais como restaurantes,
lanchonetes, café, doçarias, e similares;
- não-residencial dos tipos de prestação de serviços especiais relacionados ao
condicionamento ou relaxamento físico e mental ou ao retiro espiritual, tais como, spas,
massagens, clínica médica, psicológica, psiquiátrica, medicina ou tratamentos alternativos e
similares;
- misto.

Na Área de Atividades Noturnas são permitidos os seguintes usos (p.16):
- residencial e misto;
- não-residencial dos tipos comércio e serviços relacionados ao turismo, lazer e alimentação,
tais como agências de turismo, restaurantes, lanchonetes, doçarias, bares diurnos e noturnos,
cafés, bancos, livrarias, papelarias, locais de acesso à rede mundial de computadores Internet, comércio de arte e artesanato, bazar, lojas de roupas, presentes e similares.
Não é permitido o uso de hotelaria.

No Setor da Parte Alta ficam permitidos os usos residencial e misto (p.16).

No Setor da Ferrovia são permitidos os seguintes usos (p.17):
I-

não-residenciais dos tipos comércio e prestação de serviços relacionados ao turismo,
lazer e alimentação, tais como hotelaria, agências de turismo, restaurantes, lanchonetes,
doçarias, bares diurnos e noturnos, cafés, bancos, livrarias, papelarias, casas de Internet,
comércio de arte e artesanato, bazar, lojas de roupas, presentes, eventos culturais e
esportivos e similares;

II -

não-residenciais relacionados ao transporte ferroviário.
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O documento também aborda níveis de incomodidade por emissão de ruído, com as faixas de
ruído e horários definidos, conforme a área da Vila (Art. 46, p.17); parâmetros urbanísticos
para a ocupação dos lotes (Art. 47 a 50, p. 18-19); permeabilidade do solo (Art. 51 e 52, p.
19). Estabelece normas para o comércio ambulante durante eventos (p. 23).

Determina que a utilização dos imóveis públicos dar-se-á mediante (p. 23):
I-

remanejamento de famílias em caso de vulnerabilidade social ou risco estrutural,
devidamente comprovado pelo setor competente;

II -

licitação pública, nos termos da legislação pertinente;

III - chamamento público para os imóveis residenciais.

Fica autorizado o uso dos imóveis públicos através de (p. 23):
I-

Autorização para atividades ou usos temporários,

II -

Permissão de uso a título precário e oneroso para os imóveis residenciais e institucionais
privados, com prazo de vigência de até 5 (cinco) anos, renováveis.

III - Concessão de Direito Real de Uso a título oneroso, para os imóveis comerciais a
prestação de serviços, com prazo de vigência de até 20 (vinte) anos, renováveis por
igual período.

Para utilização dos imóveis, as obrigações do Cessionário são (p. 24):
I-

estar com o termo de autorização, permissão ou concessão de uso do imóvel
devidamente regularizado;

II -

estar com o cadastro sócio-econômico regularizado e atualizado perante a Prefeitura de
Santo André, informando qualquer alteração das informações prestadas;
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III - estar em dia com as contraprestações mensais do imóvel em uso;
IV - realizar a manutenção e, quando necessário, a reparação do imóvel;
V-

não realizar nenhuma intervenção no imóvel, sem autorização da Prefeitura de Santo
André;

VI - readequar o imóvel de acordo com as normas de preservação da paisagem cultural,
estabelecidas nesta lei e pelos conselhos de defesa do patrimônio;
VII - pagar todos os tributos incidentes sobre o imóvel e seu uso;
VIII - participar dos treinamentos de segurança patrimonial promovidos pela Prefeitura de
Santo André;
IX - permitir vistorias periódicas por funcionários da Administração Pública, para
levantamento de informações arquitetônicas sobre o patrimônio.

Poderá ser conferida isenção total ou parcial nas contraprestações dos imóveis da Parte Baixa,
desde que os permissionários ou concessionários (p. 24):
I-

participem do Programa de Turismo coordenado pela Administração Pública, podendo a
isenção variar de 20% (vinte por cento) a 70% (setenta por cento), de acordo com
critérios de qualificação dos serviços turísticos a serem posteriormente definidos pelo
departamento competente;

II -

promovam qualquer intervenção no imóvel, autorizada e aprovada pela Prefeitura de
Santo André, sendo que o valor integral gasto com materiais, poderá ser descontado do
valor original da contraprestação, até o número de meses de vigência da cessão de uso; e

III - estejam em condição de vulnerabilidade social, comprovada pelo setor competente da
Administração Pública, limitando-se a 6 (seis) meses de isenção total da
contraprestação.
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Determina que qualquer atividade, mesmo aquelas de caráter temporário, somente se instalará
e funcionará na Zona Especial de Interesse do Patrimônio de Paranapiacaba com o prévio
Alvará de Funcionamento expedido pela Administração Pública Municipal (p. 26).
Cria o Fórum de Paranapiacaba, entidade de caráter consultivo, sem formação permanente,
que poderá ser convocado tanto pelo poder público municipal, quanto pela população local e
terá as seguintes funções (p.31):
I-

acompanhar e discutir a política de desenvolvimento sustentável e de preservação do
patrimônio cultural previstas na Zona Especial de Interesse de Paranapiacaba;

II -

reunir, articular e institucionalizar a participação dos representantes da população
residente, dos órgãos de preservação do patrimônio e das instituições educacionais de
Santo André no planejamento e na gestão da Zona Especial de Interesse do Patrimônio
de Paranapiacaba.

Sua composição deverá ter representantes do Poder Público Municipal, dos moradores da área
e dos três órgãos de defesa do patrimônio cultural, que tem a Zona Especial de Interesse do
Patrimônio de Paranapiacaba sob sua jurisdição.
Verifica-se que o documento é bastante completo e indica os usos permitidos e as respectivas
áreas de desenvolvimento de atividades, conforme sua natureza.
Reforça o papel da atividade turística como opção para a manutenção do patrimônio, da
paisagem cultural da vila e para o desenvolvimento local sustentável.
Nele, são apresentadas estratégias para que, na ZEIPP, a paisagem cultural de Paranapiacaba
seja preservada e valorizada.
Isto posto, acredita-se que tais bases legais são bastante propícias para a consolidação da
proposta de turismo sustentável baseado na paisagem cultural.
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4.4 Análise da paisagem de Paranapiacaba

Tendo como base principal o trabalho de Kevin Lynch, sobre a “Imagem da cidade” (1997),
analisa-se a paisagem da Vila Ferroviária de Paranapiacaba.
Vê-se, no detalhe da figura 2618, a indicação das três partes principais da Vila, no que se
refere ao enfoque deste trabalho, o Pátio Ferroviário, a Parte Alta e a Parte Baixa, composta
pela Vila Velha e a Vila Martin Smith.
A Parte Baixa, tendo em vista a atividade turística, constitui o núcleo principal de atratividade
e concentração de serviços para o visitante.
As vias de Paranapiacaba são apontadas, na figura, por setas na cor preta. A primeira indica o
acesso principal. Há que se considerar que o visitante consegue chegar a Paranapiacaba de
ônibus, cujo ponto final o leva a este caminho, ou de carro. Nesse caso, deixa o veículo
estacionado e se dirige, a pé, para o mesmo acesso. Essa entrada atravessa a Parte Alta,
conduz o visitante à passarela que cruza o Pátio ferroviário e o encaminha à entrada principal
da Parte Baixa, local conhecido como Largo dos Padeiros (vide figuras 27 e 28), onde se
encontra o Centro de Informações Turísticas (CIT) (vide figura 29) e vários serviços de
alimentação, receptivo e possibilidades de compras turísticas. É o ponto ‘distribuidor’ dos
visitantes pela localidade (vide figuras 30 e 31).
Há, também, um acesso secundário para quem chega de carro. É uma estrada de terra que sai
da via principal que conduz a Paranapiacaba19, por onde se percorrem cerca de sete
quilômetros. Nesse caminho, contorna-se a linha ferroviária e se chega à Parte Baixa, por

18
19

Esta é a figura-base para todas análises apresentadas neste sub-capítulo.
Há, nesse ponto, uma placa indicando “Parte Baixa”.
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onde pode trafegar e estacionar. Destaca-se, no entanto, que as condições desta via são
precárias.
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Figura 26 - Elementos da análise da paisagem da vila de Paranapiacaba
Fonte: Plano de Desenvolvimento Sustentável: Vila de Paranapiacaba, Prefeitura Municipal de Santo
André, LUME / FAU-USP, São Paulo, 1999.

Figura 27 - Vista do Largo dos
Padeiros (estrutura coberta de
lona branca)20

Figura 28 - Detalhe do Largo dos padeiros

Dentro da Vila, outra via importante é o acesso à Área Ambiental. Caracteriza-se pela entrada
ao Parque das Nascentes, importante atrativo turístico da localidade, cercada pela Mata
Atlântica. Vegetação esta que, aliada às elevações da Serra do Mar, formam uma moldura
para a vila, caracterizando um importante limite da vila, junto com a ferrovia.

20

O Largo dos Padeiros aparece ao fundo, no canto inferior direito. Vê-se, à esquerda, no canto
superior, a Igreja.
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Figura 29 - CIT de Paranapiacaba

Como bairro, de acordo com a teoria de Lynch (1997, p. 53), indica-se a linha tracejada,
abarcando a área em que o “observador ‘penetra’ mentalmente”. É representado por um
segmento da Parte Alta, pátio ferroviário e Parte Baixa.
Os pontos nodais da Vila são a área do CIT e a casa conhecida como ‘castelinho’, importante
atrativo da localidade, abrigando um museu. Ele se localiza numa elevação na parte Baixa,
ajudando o visitante a se guiar em seu deslocamento.
Tem-se, como marcos da vila, a torre do relógio da antiga estação, também conhecida como
torre do Big-Ben, localizada entre os trilhos da ferrovia; e a Igreja do Bom Jesus de
Paranapiacaba (vide figura 32), localizada na Parte Alta da Vila. No caso da torre (vide figura
31), esta apresenta-se isolada no emaranhado dos trilhos, não se tem acesso a ela. No entanto,
atrai os olhares dos visitantes, pelo contexto de sua localização e qualidade estética. Define-se
a igreja como marco, no conceito de Lynch, uma vez que não é comum o visitante acessar seu
interior21, mas, é visível de quase todos os pontos da vila, norteando o deslocamento e
marcando a paisagem.

21

Encontra-se, normalmente, fechada.
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Figura 30 - Localização de serviços e atrativos de Paranapiacaba

Observa-se, nessa figura, a grande concentração de serviços nas áreas do entorno do Largo
dos Padeiros e próximo ao Clube Lyra Serrano, ambas na Parte Baixa. Os principais atrativos
se espalham entre a Parte Baixa e Pátio ferroviário.
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Figura 31 - Detalhe da localização de atrativos e pontos de referência de Paranapiacaba

Destaca-se o triângulo imaginário traçado entre a Igreja, a torre do relógio e o “castelinho”
como ‘referência visual do visitante’. Caracterizam pontos de fácil visualização durante todo
o trajeto na Vila e marcam direções para orientação. Além de contribuírem para a formação
da paisagem da vila.
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Figura 32 - Igreja do Bom Jesus como marco na paisagem da vila22

Ao analisar, especificamente, o trecho do pátio ferroviário, representado por uma figura em
forma de meia-lua, tem-se que o acesso é limitado a sua parte central, que abriga o Museu
Ferroviário e o passeio de Maria-fumaça23 (vide figuras 33 e 34). O restante da área tem papel
importante de referência visual para o observador.

22

À direita, encontra-se a passarela entre a Parte Alta e a Parte Baixa, passando sobre o pátio ferroviário, cheia
de visitantes, durante o Festival de Inverno.
23
Um trajeto muito curto, realizado em alguns minutos, entre a entrada e o museu em si.
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Figura 33 - Entrada do museu do funicular e passeio de Maria-fumaça

Figura 34 - Maria-Fumaça em movimento
Fonte: PMSA, 2008.

Constitui-se, assim, um território turístico, no sentido de se ter uma área de fundamental de
concentração de turistas, atrativos, serviços. Esse território é representado, na figura 26, por
uma linha azul clara, que abrange as principais ruas de deslocamento, a maior concentração
de atrativos e a maioria dos serviços. São caminhos que todos visitantes podem percorrer, sem
restrições de acesso. É a área que ele pode facilmente sentir ser ‘dele’ e, com ela, criar uma
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relação de identificação. Sobre isso, acredita-se que o lugar é um espaço de representação,
cuja singularidade é construída pela ‘territorialidade subjetivada’ (GUATARI, 1985),
mediante práticas sociais e usos semelhantes” (LEITE, 2005, p.284).
Pelas entrevistas realizadas com moradores da Vila, e também pelas observações e leituras
realizadas, é marcante, na paisagem, a importância atribuída à neblina, característica, devido à
localização na direção da ‘fenda’ da Serra do Mar em direção a Santos (vide figura 35). A
neblina chega, normalmente, no início da tarde, permanecendo até as primeiras horas do dia.
Acontece de, eventualmente, durar o dia todo, ou mais de um dia seguido. Transforma a
paisagem em algo misterioso, em que não se enxerga com nitidez as construções, as pessoas
que circulam.

Figura 35 - Vista da fenda por onde desce o trem para o porto de Santos
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Esses são elementos fundamentais da vila de Paranapiacaba, que determinam sua paisagem.
Por sua beleza cênica, unindo patrimônio natural e histórico-cultural, material e imaterial, a
vila é um exemplar único e de grande relevância no contexto da paisagem cultural paulista e
brasileira.

